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Voorwoord 
Beste lezer, 

Voor u ligt de masterscriptie waarmee ik mijn master Landschapsgeschiedenis en daarmee mijn 

studerende leven afrondt. Dank dat u de tijd neemt om een kijkje te nemen. Het onderwerp van 

deze scriptie vat precies samen waar volgens mij het belang van de landschapsgeschiedenis zit: 

welke lessen kun je uit het verleden trekken, toen men nog zoveel dichter bij natuur en landschap 

stond, om juist deze connectie tussen mens en landschap weer te herstellen? Dit is een heel 

ingewikkeld onderwerp. Je moet uitkijken dat je niet terecht komt in een ‘vroeger was alles beter’ 

visie, want daarmee ga je voorbij aan alle technologische verbeteringen die wel degelijk het leven 

van de mensen op het platteland én de voedselzekerheid enorm vooruit hebben geholpen. Alleen 

zijn we daarin een beetje doorgeslagen. En het blijkt verdraaid lastig om de weg terug daarin te 

vinden. Ik denk dat iedereen die hiermee bezig is dat wel zou willen, maar hoe pak je dat aan en 

hoe vind je sámen die weg? Hierin loopt het nog wel eens fout en de verhitte discussies die dan 

ontstaan doen dan af aan het grotere doel waar we met z’n allen naartoe moeten. Met deze scriptie 

probeer ik binnen mijn mogelijkheden ook eens een poging te doen me aan dit vraagstuk te 

wagen. Hopelijk biedt het enige inspiratie. 

In dit onderzoeksproces heb ik veel hulp gekregen uit verschillende hoeken. Ten eerste wil ik Wim 

Boesten bedanken, voor het laten zien van dit prachtige gebied en voor het faciliteren van 

gesprekken met mensen die mij op een andere manier naar dit landschap en naar het 

onderzoeksthema lieten kijken. Ook wil ik Ruben bedanken voor zijn hulp in het archief waar ik 

een groot deel van mijn informatie op gebaseerd heb. Ook dank aan Marco van Egmond voor zijn 

hulp bij het opzoeken van historisch kaartmateriaal uit de collectie van de Universiteit Utrecht. En 

natuurlijk dank voor de agrariërs die ik sprak en die eerlijk en openhartig waren over hun zorgen 

over de toekomst van hun boerenbedrijf en het landschap. Datzelfde geldt voor de medewerkers 

van de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard. En tot slot natuurlijk nog een woord van dank 

aan Theo Spek en aan Paul Roncken, die in hun drukke agenda’s tijd hebben vrijgemaakt om naar 

mijn scriptie te kijken en met mij de Lopikerwaard in zijn gegaan om te zien welke potenties 

allemaal in het gebied liggen. 

Het laatste woord over dit thema zal waarschijnlijk nog niet gesproken zijn. 

Janne Fuchs 

Utrecht, juni 2022  



 
 

Samenvatting 
In de Lopikerwaard staat men voor grote landschappelijke uitdagingen. Transities worden in gang 

gezet om de landbouw natuurinclusiever te maken, schone energie op te wekken, de stikstofcrisis 

op te lossen, verdroging door klimaatverandering tegen te gaan en de bodemdaling te stoppen. 

Om de actuele vraagstukken het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk om het gebruik van 

het huidige landschap weer in harmonie te brengen met de natuurlijke karakteristieken van het 

landschap, zodat deze elkaar kunnen versterken. De landbouw moet kleinschaliger en extensiever 

worden met meer ruimte voor natuur en water. Ook voor de Lopikerwaard zal dit grote impact 

hebben. 

De Lopikerwaard kent een lange agrarische geschiedenis. Nog steeds is veel grond in het gebied 

bestemd voor agrarisch gebruik. Na de modernisering in de tweede helft van de 20e eeuw heeft 

de landbouw echter grotendeels de harmonie met het landschap en de natuur verloren. Het 

huidige landbouwlandschap is dan ook te monotoon en kent een sterke degradatie in 

biodiversiteit. Om de landschappelijke uitdagingen van vandaag aan te kunnen pakken en tot een 

duurzaam en natuurinclusief landschap te komen dienen ook het landelijk karakter en de 

cultuurhistorische waarden van het gebied behouden te blijven. 

Het agrarisch landschap van voor de modernisatie was kleinschaliger en kende extensievere 

gebruiksvormen. In vele opzichten zou men dus veel traditionele beheermethoden kunnen 

toepassen om tot een duurzamere vorm van landbouw te komen. Kennis van het historische 

landbouwlandschap en het historische grondgebruik van de periode vóór de modernisatie kan 

daarom inspiratie bieden om het toekomstige landbouwlandschap duurzamer in te richten. 

Als eerste thema worden de hoofdlijnen van de landschapsontwikkeling in de Lopikerwaard 

geschetst om te zien welke landschappelijke kenmerken de Lopikerwaard karakteriseren. De 

Lopikerwaard is een overgangsgebied van het rivierenlandschap en het veenlandschap. Dat de 

kenmerken van beide landschappen hier samenkomen maakt het landschap uniek. In de 

Middeleeuwen wilde men het moeras dat tot dan het landschap domineerde omzetten tot 

productieve agrarische grond en is men begonnen met grootschalige ontginningen. In twee 

eeuwen tijd kreeg het landschap een metamorfose en ontstonden de nu zo karakteristieke 

langgerekte kavels en de lintbebouwingen. Nederzettingen groeiden langs de oeverwallen en 

langs de ontginningsassen. Ontwatering is altijd erg belangrijk geweest in de Lopikerwaard, mede 

door het gevaar van overstromingen vanuit de Lek en de voortgaande bodemdaling als gevolg 

van de ontginningen. Vanaf de 15e eeuw werd het ontwateren met windbemaling gedaan en vanaf 

de 19e eeuw ging men over op stoombemaling. 

De natuurlijke landschapswaarden van de Lopikerwaard liggen met name in de grote variatie van 

ecotopen. Deze grote variatie komt doordat de Lopikerwaard als overgangslandschap elementen 

van zowel het rivierenlandschap als het veenweidelandschap kent. De specifieke 

landschapsstructuur geeft het gebied ook een belangrijke cultuurhistorische en 

cultuurlandschappelijke waarde. Deze landschapsstructuur bestaat uit een paar belangrijke 

kenmerken. Zo maakt het contrast tussen de meer besloten landschappen op de oeverwallen en 

de langgerekte strokenverkavelingen, lintdorpen, graslanden en open landschappen van de 

veenweidegebieden het landschap uniek. De langgerekte verkavelingen liggen in een doorgaans 

heel open en weids gebied wat veel vergezichten kent. Lintvormige elementen geven dit 

landschap hun structuur. Deze lintvormige elementen bestaan uit bebouwingslinten, weteringen, 

houtkaden, tiendwegen en dijken. 



 
 

Als tweede thema worden de verschillende agrarische grondgebruiken van de Lopikerwaard in 

de periode voor de modernisatie, in de 19e en 20e-eeuw, gekarakteriseerd. Dit agrarisch 

grondgebruik kan niet zomaar overal hetzelfde worden getypeerd, maar kent opnieuw een 

duidelijke tweedeling die afhankelijk is van de fysische landschappelijke kenmerken zoals de 

bodemsamenstelling en waterhuishouding. Binnen de Lopikerwaard zijn er zowel gebieden die 

landschappelijk en landbouwkundig de hoofdkenmerken van een rivierenlandschap hebben als 

gebieden die meer het karakter van een veenweidegebied hebben. Twee casestudy gebieden, 

waarvan één in het veenweidegebied en één in het rivierkleigebied, laten zien dat in het 

karakteristieke agrarische landschap van de Lopikerwaard in de 19e en 20e eeuw de graslanden 

de belangrijkste component vormden. Aan de noord-, oost- en zuidkanten van de Lopikerwaard, 

gebieden die grensden aan de Hollandse IJssel en de Lek, bevatte het agrarisch landschap nog 

veel meer belangrijke componenten, namelijk de grienden, de boomgaarden en in kleinere mate 

de akkerbouwlanden. Juist de combinatie van beide typerende sublandschappen maakt het 

landschap zo karakteristiek voor de Lopikerwaard. Typerende agrarische elementen uit het 

landschap zijn oude boerderijlinten, grasland gebruik met sterke zonering, boomgaarden (met 

name kleine boomgaarden), geriefbosjes en pestbosjes, grienden en restanten van hennepakkers. 

Met name de sterke zonering tussen intensief en extensief bemeste graslanden maakte de 

landschappelijke variatie zo groot en zorgde daarmee voor een hoge biodiversiteit. 

Als laatste thema wordt onderzocht hoe deze karakteristieken en historische agrarische 

kenmerken inspiratie kunnen bieden voor toekomstig landgebruik in de Lopikerwaard. In de 

veenweidegebieden kan de historische gradiëntenzonering weer versterkt worden. De intensief 

gebruikte graslanden kunnen door middel van onderwaterdrains enigszins beschermd worden 

tegen verdere bodemdaling, verdroging en vernatting. Achterin worden de percelen steeds 

minder intensief bemest en wordt het grondwaterpeil verhoogd. Hierdoor wordt een 

aaneenschakeling van natte milieus gecreëerd die kan dienen om de ecologische hoofdstructuur 

van het gebied te verbeteren en de biodiversiteit, waaronder de weidevogels, te stimuleren. Deze 

natte milieus moeten kansen creëren als verdienmodel voor de boeren. Dit kan door het 

introduceren van natte teelten, het opwekken van duurzame energie of door middel van de nieuwe 

natuurbeheer compensaties vanuit de overheid. Het behoud en beheer van geriefbosjes en 

houtkaden versterkt daarnaast de ecologische diversiteit van het gebied en biedt kansen aan 

andere flora en fauna om zich via de Lopikerwaard te verplaatsen. Vanuit het cultuurlandschap 

gezien zou in het toekomstige landschapsbeleid meer op behoud en herstel van historische 

hooilanden moeten worden ingezet in samenhang met waterberging, dan op het creëren van 

grootschalige natuurontwikkelingsgebieden. De Lopikerwaard is immers een zeer waardevol 

cultuurlandschap waar natuurwaarden vanouds vooral aan het diverse menselijk gebruik zijn 

gekoppeld. Het deel van de Lopikerwaard dat onder invloed staat van de rivier of van oude 

rivierafzettingen biedt andere mogelijkheden voor een duurzamere inrichting. Uiterwaarden 

moeten weer terug naar hun gemengde functie voor agrarisch gebruik en waterberging en -afvoer. 

Bij deze combinatie kunnen zowel natuurlijke als landschappelijke waarden beheerd worden. Bij 

de boomgaarden liggen de verduurzamingskansen in de wisselteelten en in de zogenoemde 

agroforestry, waarbij het grasland onder de boomgaarden gebruikt wordt voor extensieve 

beweiding van vee. 

Deze nieuwe grondgebruiksvormen zijn in lijn zijn met de historische karakteristieken van het 

agrarisch cultuurlandschap én kunnen bijdragen aan een oplossing van de meest urgente actuele 

vraagstukken. Hierbij vindt een verandering plaats in de agrarische bedrijfsvoering. Agrariërs 

produceren niet enkel meer voedsel, maar krijgen daarnaast een nieuwe rol in het 

landschapsbeheer. Deze verandering moet plaatsvinden binnen een nieuw agrarisch 

verdienmodel waarbij agrariërs goed gecompenseerd worden voor deze nieuwe rol.
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1.1 Aanleiding tot onderzoek 
Boerderijenlinten met tussendoor weide doorkijkjes naar grazende koeien en bloemrijke 

graslanden; overvliegende weidevogels op zoek naar zwermende insecten; rijk begroeide oevers 

en bloeiende fruitbomen in biodiverse weides. Dat is wat men hopelijk ervaart in de Lopikerwaard 

van de toekomst. Een landschap waar men naar verlangt. 

Om tot dit toekomstbeeld te komen staat men in de Lopikerwaard voor grote landschappelijke 

uitdagingen. Transities worden in gang gezet om de landbouw natuurinclusiever te maken, schone 

energie op te wekken, verdroging door klimaatverandering tegen te gaan en de bodemdaling te 

stoppen. Men is op zoek naar draagkracht en daadkracht en ondertussen dringt de tijd voor het 

maken van ingrijpende keuzes. Om de actuele vraagstukken het hoofd te kunnen bieden is het 

noodzakelijk om het gebruik van het huidige landschap weer in harmonie te brengen met de 

natuurlijke karakteristieken van het landschap, zodat dit elkaar kan versterken. 

Eén van de meest ingrijpende vraagstukken die Nederland de komende tijd in zijn greep houdt is 

het stikstofvraagstuk. Om dit aan te pakken zal het landschap de komende jaren een drastische 

verandering moeten ondergaan. De landbouw moet kleinschaliger en extensiever worden met 

meer ruimte voor natuur en water. Vanuit de overheid zal dan ook ruim worden geïnvesteerd om 

de natuur robuust te herstellen.1 Ook voor de Lopikerwaard zal dit grote impact hebben. Het 

gebied kent een lange agrarische geschiedenis. Nog steeds is veel grond in het gebied bestemd 

voor agrarisch gebruik. Na de modernisering in de tweede helft van de 20e eeuw heeft de 

landbouw echter grotendeels de harmonie met het landschap en de natuur verloren. In deze 

masterscriptie wordt onderzocht hoe de relatie tussen landbouw en landschap vlak voor deze 

modernisering was en hoe dit inzicht ingezet kan worden om bij te dragen aan de oplossingen van 

de landschappelijke uitdagingen van vandaag. 

 

1.2 Stand van onderzoek 
Rondom de thema’s die centraal staan in dit onderzoek zijn al meerdere publicaties geweest. Om 

te vinden waar de specifiekere kennis nodig is, is het van belang om te bekijken waar eerdere 

onderzoeken al naar zijn uitgevoerd. 

Landschapsgeschiedenis Groene Hart en Lopikerwaard 

In 2021 heeft onderzoeksbureau Steenhuis-Meurs de ‘Groene Hart Biografie’ uitgebracht.2 Dit is 

een landschapsbiografie die ingaat op de fysische en cultuurhistorische ontwikkeling van het 

Groene Hart. In deze landschapsbiografie zit ook een cultuurhistorische waardering. In deze 

waardering bouwen ze voort op de eerdere cultuurhistorische waardering van het Groene Hart uit 

1996 door historisch geograaf Guus Borger en cultuurhistorisch specialist Paul Vesters.3 In beide 

publicaties werd het Groene Hart onderverdeeld in vier subregio’s, waarvan de Lopikerwaard 

onder de categorie ‘Waarden’ valt. Borger en Vesters gaven voor elke subregio een beschrijving 

en een waardering op basis van de aspecten archeologie, historische bouwkunde, geografie, 

 

1 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020, p3. 
2 Steenhuis-Meurs, 2021. 
3 Borger & Vesters, 1996. 
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landschap en (mensgebonden) natuur. Op basis van deze aspecten werd de Lopikerwaard 

aangeduid als ‘topkwaliteit’ op hun cultuurhistorische waardenkaart (figuur 1.1). 

 

Ook op de hernieuwde waardenkaart van Steenhuis-Meurs wordt de kwaliteit van de 

Lopikerwaard aangeduid als ‘hoog’. Dit omschrijven zij als “uitzonderlijke landschappen van  

het Groene Hart, waarin de kernkwaliteiten, de hoofdstructuur en de kenmerkende 

landschappelijke elementen aanwezig zijn en die vanwege hun gaafheid, zeldzaamheid, de rijkdom 

en samenhang van elementen en structuren uniek zijn voor Nederland.” 

Wat deze ruimtelijke structuren en kenmerken van de Lopikerwaard precies zijn wordt duidelijk 

beschreven door Thea Horsmans in het boek ‘Natuur en Landschap in de Lopikerwaard’ (1989).4 

Hierin wordt uitgebreid de flora, fauna, landschapselementen en ecologische structuur beschreven 

die de Lopikerwaard karakteriseren. Naast deze kenmerken worden ook de bedreigingen en 

aantastingen beschreven en volgt er een toekomstvisie waarin dringende suggesties staan om 

deze kenmerken en karakteristieken van de Lopikerwaard zo goed mogelijk te behouden. 

Hiermee waagde zij zich in 1989 al als een van de eersten aan de vraagstukken waar men vandaag 

de dag in dit gebied zo druk mee bezig is. 

Ook Ronald Blijdenstijn schenkt aandacht aan de landschapsgeschiedenis van de Lopikerwaard 

in zijn boek ‘Tastbare Tijd 2.0’ (2015), de cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht.5 In een 

aantal pagina’s omschrijft hij met name de ontginningsgeschiedenis en besteedt hij aandacht aan 

de waterstaatkundige ontwikkeling van het gebied. 

 

 

4 Horsmans, 1989. 
5 Blijdenstijn, 2015. 

Figuur 1.1: Cultuurhistorische waardenkaart Borger & Vesters uit 1996. De 

cultuurhistorische kwaliteit van de Lopikerwaard (groene cirkel) wordt 

aangewezen als ‘topkwaliteit’. 
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Agrarische geschiedenis in het Groene Hart en de Lopikerwaard 

In bovenstaande landschappelijke beschrijvingen van de Lopikerwaard is het aspect landbouw 

niet of nauwelijks meegenomen. Deze thematiek komt in andere publicaties wel aan bod. 

De belangrijkste publicatie over de agrarische geschiedenis van Nederland is het boek ‘Boeren in 

Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000’ van Jan Bieleman (2009).6 Hierin wordt de 

agrarische geschiedenis uiteengezet tegenover de belangrijkste economische en maatschappelijke 

achtergronden van dat moment. Verschillende tijdsperiodes in de Nederlandse landbouw worden 

beschreven aan de hand van verschillende landschapstypen. De agrarische geschiedenis van het 

Groene Hart en de Lopikerwaard is vooral te vinden in de hoofdstukken van de 

veenweidelandschappen. Ook bij de rivierlandschappen zijn stukken te vinden over de agrarische 

geschiedenis van de Lopikerwaard. 

Specifieker over de Utrechtse Waarden gaat het rapport van het College van Rijksadviseurs 

(2020), genaamd ‘Op weg naar een New Deal tussen boer en Maatschappij’.7 In dit rapport 

besteden ze onder andere aandacht aan de bedrijfsvoering van de agrariërs in de afgelopen 

eeuwen in de Krimpenerwaard. Hoewel deze publicatie niet over de Lopikerwaard zelf gaat, lijken 

de twee gebieden landschappelijk veel op elkaar en werkte de bedrijfsvoering in deze gebieden 

grotendeels hetzelfde. 

In de master Landschapsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen is de agrarische 

geschiedenis een belangrijk thema. In eerdere masterscripties is er ook aandacht geweest voor de 

relatie tussen het landschap en de agrarische ontwikkeling van een gebied. In de masterscriptie 

van Malou Fraza (2018) gaat zij in op de ontwikkeling van het agrarisch landschap van Odijk, 

Werkhoven en ’t Goy vanaf de 19e eeuw tot nu.8. Zij zet hierin de agrarische ontwikkeling af tegen 

de landschappelijke ontwikkelingen en achtergrond van het gebied. Ook de masterscriptie van 

Marten Braaksma (2019) gaat in op de relatie tussen het landschap en de agrarische geschiedenis, 

maar dan van het veenweidelandschap in Friesland.9 Rianne Luring onderzoekt in haar 

masterscriptie ‘De natuurinclusieve zoektocht’ (2018) ook de relatie tussen landschapshistorische 

kennis en de rol daarvan in het implementeren van de natuurinclusieve landbouw in Nederland.10 

Transitie van veenweidegebieden 

Naast de agrarische geschiedenis speelt ook de agrarische toekomst een belangrijke rol in deze 

scriptie. In de Groene Hart Biografie van Steenhuis-Meurs wordt deze link met de toekomst ook 

gemaakt en stellen ze zeven gouden regels op voor toekomstige landschapsontwikkeling in het 

Groene Hart.11 Ook in de Omgevingsvisie van de Provincie Utrecht worden regels opgesteld waar 

toekomstig landschapsbeleid aan moet voldoen. Hierbij wordt vastgesteld dat de landbouwsector 

in 2050 economisch rendabele bedrijven moet hebben die circulair, natuurinclusief, 

klimaatneutraal en diervriendelijk zijn.12 

In 2019 onderzochten Gies et al een rapport van de WUR genaamd ‘Mogelijke toekomstbeelden 

van natuurinclusieve landbouw’ naar manieren om het agrarisch landschap zo natuurinclusief 

mogelijk te krijgen. Hierin behandelen ze de verschillende landschapstypen apart, waarmee ze 

 

6 Bieleman, 2009. 
7 Strootman et al, 2020. 
8 Fraza, 2018. 
9 Braaksma, 2019. 
10 Luring, 2018. 
11 Steenhuis-Meurs, 2021, p139-148. 
12 Provincie Utrecht, 2021, p121, 122. 
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aandacht geven aan de natuurinclusieve transitie in de veenweidegebieden en in de 

rivierkleigebieden.13 Specifiek over de veenweidegebieden gaat het rapport ‘Weerbaarder, guller 

en attractiever: naar een nieuwe aanpak voor het veen in het Lage Midden van Fryslân’ van Bureau 

Peter de Ruyter (2018).14 In dit rapport gaat hij op zoek naar nieuwe toekomstmogelijkheden om 

de Friese veenweiden te behoeden voor bodemdaling en verdroging en naar kansen om dit 

(agrarisch) mogelijk te maken. Ook de promotiescriptie van Joachim Deru aan de WUR ‘soil 

quality and ecosystem services of peat grasslands’ (2021) gaat over de vraag hoe deze graslanden 

door ander gebruik tot biodiverser en ‘gezondere’ landschappen kunnen worden gemaakt.15 Hij 

gebruikt hierbij een biologisch sterk onderbouwde aanpak. Het eerder genoemde rapport van het 

College van Rijksadviseurs gaat ook in op de zoektocht naar natuurinclusieve manieren om in de 

veengebieden van de Krimpenerwaard een duurzame en natuurinclusieve toekomst mogelijk te 

maken.16 In de Krimpenerwaard, landschappelijk gezien erg vergelijkbaar met de Lopikerwaard, 

wordt daarnaast ook heel praktisch proefonderzoek gedaan naar de werking van deze nieuwe 

ideeën in de praktijk, via de proeftuin Krimpenerwaard.17 

Omdat de vraagstukken rondom de natuurinclusieve landbouw alleen via een integrale aanpak 

kunnen worden opgelost, sluit dit onderwerp goed aan bij het project ‘Landschappen van 

Verlangen’, een project van AORTA, de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Planning (PARK) van de 

Provincie Utrecht, MooiSticht en vijf gemeenten in de Lopikerwaard. Dit project is opgezet 

rondom het vraagstuk of de ruimtelijke kwaliteit in de Lopikerwaard te verbinden is met de aanleg 

van nieuwe duurzame energielandschappen.18 Hierin introduceren zij de term ‘Groene Hart 

Kwaliteit’: de kenmerken en karakteristieken die het Groene Hart als landschap zo gewaardeerd 

maken. In ‘Landschappen van Verlangen’ wordt gezocht naar integrale, landschappelijke 

oplossingen voor de huidige uitdagingen zoals het energievraagstuk, bodemdaling, 

biodiversiteitsverlies en de agrarische transitie. Ondanks dat de hoofdfocus binnen dit project de 

energielandschappen zijn in plaats van de agrarische landschappen, komt de uiteindelijke 

doelstelling om een robuust landschap te creëren binnen de kenmerkende en gewaardeerde 

eigenheid van de Lopikerwaard geheel overeen met de doelstellingen van deze scriptie. 

 

1.3 Probleem- en doelstelling 
Probleemstelling 

Het huidige landbouwlandschap in de Lopikerwaard is monotoon en kent een sterke degradatie 

in biodiversiteit. Om dit biodiversiteitsverlies tegen te gaan en de veerkracht van het landschap te 

vergroten wordt gewerkt aan nieuwe uitdagingen, zoals de landbouwtransitie, de energieopgave, 

het tegengaan van bodemdaling en het zoeken naar mogelijkheden voor waterberging. 

Tegelijkertijd dienen het landelijke karakter en de cultuurhistorische waarden van het gebied 

behouden te blijven.19 Om deze uitdagingen integraal aan te pakken is nieuw landschappelijk 

beheer nodig. 

 

13 Gies et al., 2019. 
14 Ruyter, 2018. 
15 Deru, 2021. 
16 Strootman et al, 2020. 
17 https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/, geraadpleegd op 15-05-2022. 
18 https://www.aorta.nu/landschappen-van-verlangen/, geraadpleegd op 10-06-2022. 
19 Omgevingsvisie Provincie Utrecht, p108-111. 
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De Lopikerwaard bestaat grotendeels uit agrarische landschappen, zoals graslanden, akkers, 

boomgaarden, boerenerven, houtsingels en sloten. Veel planten en dieren zijn afhankelijk van 

deze agrarisch beheerde landschappen. Om te onderzoeken hoe het cultuurhistorische landschap 

en het agrarische beheer als inspiratiebron kan dienen om tot een nieuwe en duurzame 

gebiedskarakteristieke inrichting te komen, is meer specifieke kennis nodig van de geschiedenis 

en landbouw in deze streek. 

Doelstelling 

Aan de hand van kennis over het historische landbouwlandschap en het historische grondgebruik 

van de 19e en 20e eeuw handvaten aanreiken om het toekomstige landbouwlandschap 

natuurinclusiever en biodiverser te maken. 

 

1.4 Theoretisch kader 
In deze scriptie wordt aan de hand van kennis over het historisch landschapsgebruik onderzocht 

welke mogelijkheden er zijn voor het toekomstig landschapsgebruik. Waarom deze historische 

kennis onmisbaar is bij het aanpakken van de actuele uitdagingen en bij het terugbrengen van de 

biodiversiteit wordt in dit theoretisch kader uiteengezet. 

1. Ontwikkeling agrarische cultuurlandschappen 

Het historisch cultuurlandschap 

Het Europees historisch cultuurlandschap is vanwege de grote landschappelijke diversiteit en de 

extensieve agrarische processen zowel cultureel als ecologisch erg waardevol. De manier waarop 

men deze historische cultuurlandschappen beheerde wordt ook wel ‘traditioneel 

landschapsbeheer’ genoemd. Typisch aan dit historische cultuurlandschap is de grote variëteit in 

semi-natuurlijke habitats.20  

In het traditionele landschapsbeheer was het van belang dat de menselijke activiteiten in de natuur 

gericht waren op kleine verstoringen in het ecologische systeem in plaats van op grote 

verstoringen. De gecreëerde ecologische systemen waren voorspelbaar en hadden een sterke 

mate van continuïteit door de tijd heen. Het menselijk gebruik was vaak gebaseerd op het 

zorgvuldig hergebruiken van nutriënten in een ecosysteem.21  

Door deze sterke interactie tussen mens en natuur zijn complexe landschappen en rijke, 

onderscheidende ecosystemen ontstaan. De continuïteit van het menselijk gebruik in deze 

ecosystemen gaf plant- en diersoorten de kans om zich aan te passen en te ontwikkelen.22 De vele 

gradiënten van nutriënteninput en arbeid zorgde voor een grote diversiteit aan biotopen en 

daardoor een hoge biodiversiteit.23 In dit historische landschap was de productie sterk gerelateerd 

aan de lokale middelen die in het omliggende landschap aanwezig waren. Ook was de productie 

bedoeld om aan de eigen vraag te voldoen en niet om maximale economische opbrengst te 

behalen.24 Deze individuele en kleinschalige focus zorgde voor veel lokale autonomie en een 

 

20 Dobrovodská et al., 2019. 
21 Rotherham, 2013b. 
22 Rotherham, 2013b. 
23 Plieninger, Höchtl & Spek, 2006; Dobrovodská et al., 2019. 
24 Plieninger, Höchtl & Spek, 2006. 
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zelfvoorzienende samenleving. Lokale beslissingen hadden daarom ook maar weinig invloed op 

andere gebieden.25 

Modernisering in de 20e eeuw 

Dit totaalgebruik van het landschap is in het moderne landschappelijke beheer steeds verder 

losgelaten.26 Landschappelijke modernisatie bracht grootschalige productie die de kleinschalige 

cultuurlandschappen grotendeels verdrongen. Lokale specialisatie werd de voornaamste strategie 

voor de economische vooruitgang, waardoor de onderlinge geografische afhankelijkheid 

toenam.27 Dit proces van modernisatie is langzaam toegenomen in de afgelopen eeuwen, maar 

heeft in de tweede helft van de 20e eeuw een enorme vlucht genomen. De van oorsprong 

onlosmakelijke band tussen lokale gemeenschappen en hun directe, landschappelijke omgeving 

werd sterk afgezwakt en daarmee is de directe relatie tussen mens en natuur duidelijk afgenomen. 

In deze decennia trad een grootschalig verlies op van de kleine, semi-natuurlijke gebieden en 

daarmee ook een groot verlies van biodiversiteit.28 

In tegenstelling tot het traditionele landgebruik, resulteert het huidige landgebruik juist in grote 

verstoringen van het landschap en het ecologisch systeem. Dit gaat gepaard met een 

onvoorspelbaarheid en een overschot aan nutriënten, met name stikstof.29 De monogame 

landschappen die hierbij zijn ontstaan hebben slechts een gelimiteerd vermogen om zich aan te 

passen aan klimaatverandering. Door gefragmenteerde habitats kunnen soorten zich moeizamer 

verplaatsen, waarmee de biodiversiteit wordt bedreigd. Ook kunnen de landschappen minder 

adequaat reageren op extreme weersomstandigheden, terwijl zowel overstromingen als droge 

periodes vanwege de klimaatverandering alleen maar zullen toenemen. Daarnaast heeft het 

verlies van het traditionele landgebruik ook op zichzelf een sterke impact gehad op 

klimaatverandering door verwoesting van vegetatie, het uitputten van bodems en het verlies van 

specifieke landschappen zoals moerassen en heidevelden met omvangrijke organische bodems. 

Het verlies van dit type landschappen heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid carbondioxide 

in de atmosfeer.30 

De consequenties van dit cultuurlandschappelijk verlies voor ecologie, biodiversiteit en wellicht 

zelfs de maatschappelijke veiligheid zijn bijna net zo groot als de gevaren van bijvoorbeeld de 

klimaatverandering. Toch heeft dit onderwerp volgens Rotherham (2013b) in recent 

wetenschappelijk onderzoek te weinig aandacht gekregen.31 

Kernpunten: 

- Het historisch agrarisch landschap was kleinschaliger, kende extensievere 
gebruiksvormen, veel bodemkundige, cultuurhistorische en ecologische variatie en veel 
landschappelijke gradiënten (verschillen in vochthuishouding, bemesting, intensiteit 
grondgebruik etc.). Het systeem was gebaseerd op kleine verstoringen, lokale productie 
en zelfvoorzienendheid en kende een hoge biodiversiteit en sterke relatie tussen mens en 
natuur. 

 

25 Angelstam, 2003. 
26 Rotherham, 2013b. 
27 Angelstam, 2003. 
28 Debrovodská et al., 2019. 
29 Rotherham, 2013b. 
30 Rotherham, 2013a. 
31 Rotherham, 2013b. 
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- Het moderne agrarische landschap kent daarentegen grote verstoringen, een monocultuur 
en verlies aan biodiversiteit. 

 

2. Cultuurhistorische landschappen en biodiversiteit 

Hedendaagse historische landschappen 

Een belangrijk aspect van de afname van traditioneel landschapsgebruik is het feit dat veel 

historisch belangrijke landschapselementen en landbouwkundige methoden in de loop der tijd 

hun economische waarde en daarmee hun nuttige functie hebben verloren. Op het moment dat 

deze landschappelijke elementen geen waarde meer hebben, worden ze weggehaald en wordt de 

ruimte gebruikt voor nieuwe functies. Door het verdwijnen van deze historische 

landschapselementen is uiteindelijk het hele traditionele agrarische systeem ingestort en 

getransformeerd voor een nieuwe functie, vaak agrarisch-industrieel of stedelijk.32 

Op Europese schaal zijn er echter ook veel gebieden waar het historisch landschapsgebruik nog 

duidelijk zichtbaar is. Deze gebieden worden ‘traditionele agrarische landschappen’ genoemd en 

kenmerken zich door extensieve agrarische systemen, veel habitat variëteit en de aanwezigheid 

van semi-natuurlijke vegetatie, zoals kleine stukken bos, struiken, moerasgebieden en 

braakliggende akkers. Dit gaat vaak samen met het behoud van lokale kennis over de omgang 

met het lokale milieu en agrarische vaardigheden.33 Landschappen waar deze traditionele 

levensstijl en bijbehorende agrarische praktijken nog steeds voortbestaan, zijn interessant genoeg 

ook de landschappen die een hele hoge ecologische diversiteit hebben. Veel studies wijzen uit dat 

een hoge soortenrijkheid, van bijvoorbeeld insecten en vogels, voorkomt in gebieden met 

extensieve en kleinschalige (agri)culturele landschappen in plaats van in grootschalige agrarische 

landschappen.34 

Ook zijn er in de gemoderniseerde landschappen nog landschapselementen of historische 

landschappen die het overleefd hebben tot op de dag van vandaag, omdat ze een hoge culturele 

of natuurlijke waarde hebben. Deze culturele of natuurlijke waarde heeft als functie dat het 

landschap behouden blijft en soms zelfs beheerd wordt. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat 

de functie vaak gescheiden is van het historische nut dat het landschap vroeger heeft gehad en 

daarom alsnog kwetsbaar is voor de achteruitgang van de historische en culturele waarde. 

Daarnaast vereisen deze landschappen vaak input van publieke financiering in plaats van dat ze 

zelf een economische waarde kunnen creëren.35 Door deze landschappen (een deel van) hun 

historische functie terug te geven kunnen zowel de culturele, natuurlijke en economische functies 

beter behouden blijven. 

Het traditionele landschapsbeheer speelde een belangrijke rol in het creëren van biodiverse en 

hoogwaardig natuurlijke graslanden en deze rol is nog steeds belangrijk. Een positieve correlatie 

kan worden aangenomen tussen de grote mate van behouden cultureel erfgoed, het nog bestaan 

van traditioneel landgebruik en een hoge mate van biodiversiteit.36 

Historische landschapsecologie 

 

32 Rotherham, 2013b. 
33 Dobrovská et al., 2019. 
34 Babai et al, 2015. 
35 Rotherham, 2013b. 
36 Babai et al, 2015. 
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Cultuurlandschappen kunnen worden beschouwd als een weergave van de evolutie van de 

maatschappij en nederzettingen door de tijd heen, beïnvloedt door de fysieke beperkingen en 

kansen die het landschap hen bood. Zij zijn als vanzelfsprekend afhankelijk van de natuurlijke 

omgeving, zoals bodem, water en biodiversiteit. Het resultaat van deze interactie is een landschap 

dat in specifieke balans is gebracht door menselijk gebruik en waar lokale kennis en uitoefening 

zorgt voor verschillende vormen van ecologische diversiteit. Het concept biocultural landscapes 

integreert beide deze culturele en natuurlijke elementen.37 De term ‘biocultural diversity’ wordt in 

de wetenschappelijke literatuur gebruikt vanaf de jaren ’90 en draagt bij aan een beter begrip van 

de onderlinge interactie tussen natuurlijke en culturele waarden.38 Het multifunctionele, historisch 

agrarische landschap is vanwege de samenhang van de cultuurhistorische waarde én de 

ecologische waarde een belangrijk voorbeeld van het concept van deze diversiteit. 

Deze samenhang van historisch menselijk landschapsgebruik en het fysische milieu wordt ook 

gevat in de term ‘historische landschapsecologie’ (figuur 1.2). Smeenge (2020) pleit met deze term 

om bij landschappelijke ontwikkeling altijd de drie hoofdaspecten aarde, mens en natuur en hun 

onderlinge samenhang mee te nemen.39 

 

Historisch landschappen die nog steeds op een traditionele manier worden beheerd bevatten de 

belangrijkste en meest diverse ecologische waarden. Als deze traditionele vormen van 

landgebruik verdwijnen, resulteert dit in een verlies van cultureel erfgoed en een snelle teruggang 

in de biodiversiteit. De uitdagingen rondom het behouden van biodiversiteit en cultureel erfgoed 

zijn momenteel al enorm groot. Door het verdwijnen van het traditionele landschap worden deze 

 

37 Batista et al., 2015; Dobrovodská et al., 2019. 
38 Agnoletti & Rotherham, 2015. 
39 Smeenge, 2020, p48. 

Figuur 1.2: De onderlinge samenhang tussen mens, aarde en natuur komt samen in de term ‘historische 

landschapsecologie’. 
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problemen alleen maar erger.40 Volgens Rotherham (2013), is dit wellicht wel de belangrijkste 

bedreiging van natuurbehoud in de 21e eeuw.41 

Om een beter begrip te krijgen van de relatie tussen biodiversiteit en culturele diversiteit op 

landschappelijk niveau is er behoefte aan nieuw interdisciplinair onderzoek naar de relatie tussen 

ecologische en culturele diversiteit op nationaal en sub-nationaal niveau, waarbij de historische 

achtergrond wordt meegenomen.42 Dit soort onderzoeken dienen volgens Dobrovodská et al. 
(2019) vooral op regionale schaal uitgevoerd te worden, zodat er per gebied een beter overzicht 

gegeven kan worden van factoren en onderlinge relaties in de ontwikkeling, het behoud en ook 

het verlies van deze historische ecologische landschappen. 

Kernpunten: 

- Cultuurhistorisch waardevolle landschappen gaan in veel gevallen samen met ecologisch 
waardevolle landschappen. 

- Cultuurhistorische elementen zijn in de loop der tijd vaak hun nuttige functie verloren 

- Historische landschapsecologie is een begrip dat helpt de veelzijdige relatie tussen 
cultuurhistorisch erfgoed, biodiversiteit en het fysische milieu van een landschap beter te 
begrijpen. 

 

3. Toepassing in toekomstig landschap 

Rotherham (2013) onderstreept het belang dat kennis van het verleden kan hebben voor de 

effectiviteit van toekomstig landschapsbeheer.43 De noodzaak om van de traditionele vorm van 

natuurbescherming te schuiven richting een vorm waarbij rekening wordt gehouden met de 

historische bescherming, en daarmee het behoud van biodiversiteit, cultureel erfgoed en functies 

zoals toerisme, wordt de laatste jaren steeds duidelijker gevoeld.44 Het is echter een enorme 

uitdaging om het cultuurhistorische verleden van een plek te integreren in toekomstvisies voor 

een duurzaam landschap. 

Duurzame landbouw 

Een alternatief voor de dominante rationele landbouw is een landbouwsysteem dat meer gericht 

is op biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen. Het implementeren van deze nieuwe vorm van 

landbouw wordt steeds aantrekkelijker naarmate de maatschappelijke druk voor een duurzaam 

beheer van landbouw en milieu toeneemt. Een omschakeling naar een duurzame landbouw is 

echter moeilijk, met name in gebieden die nu een intensieve landbouw kennen. Zo een 

omschakeling vereist een toepassing van zowel landbouwkundige innovaties als van een nieuwe 

manier van coördineren in de toeleveringsketens van voedsel en het beheer van natuurlijke 

grondstoffen. Het succes van zo’n agrarische transitie is dus afhankelijk van zowel technologische, 

maatschappelijke, economische als institutionele veranderingen, uitgevoerd door een diversiteit 

van actoren met verschillende belangen en standpunten.45 Belangrijk hierbij is dat het duurzaam 

agrarisch landgebruik zo ontwikkeld moet worden dat het een gezonde economische opbrengst 

kan leveren voor nieuwe generaties boeren. Veel boeren zien de regels omtrent natuurbeheer nu 

 

40 Agnoletti & Rotherham, 2015. 
41 Rotherham, 2013a. 
42 Agnoletti & Rotherham, 2015. 
43 Rotherham, 2013b. 
44 Angelstam, 2003. 
45 Duru et al., 2015. 
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eerder als een negatieve factor, dat hun bestaan als boer verder onder druk zet, dan als een 

positieve en nuttige invloed. Hierdoor krijgen de boeren vaak een negatieve associatie bij 

regelgeving omtrent natuurbeheer, zelfs als de daadwerkelijke impact uiteindelijk neutraal of zelfs 

positief voor hen is.46 

Multifunctionaliteit van het landschap 

Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij de economisch-rationele ontwikkelingen in de 

huidige geïndustrialiseerde agrarische sector. Eén van de redenen hiervoor is het fundamentele 

conflict tussen deze economische groei en de instandhouding van het agrarische 

cultuurlandschap. Het kunnen behouden van veerkrachtige, lokale gemeenschappen is op 

Europese schaal een belangrijk agendapunt. In het debat over het agrarische toekomstbeleid 

worden multifunctionaliteit en variatie dan ook als hét antwoord gezien op de uitdaging om deze 

cultuurlandschappelijke gebieden te behouden. Deze benadering kan worden gezien als een 

verzet tegen de almaar toenemende rationalisering van het agrarische systeem, wat ervoor 

gezorgd heeft dat veel van deze cultuurhistorische landschappen reeds verloren zijn gegaan.47 Ook 

Dobrovodská et al. (2019) en Bruin et al. (2013) bepleitten dat het basisprincipe van de 

hedendaagse natuurbescherming zou moeten zijn dat er wordt gestreefd naar een zo groot 

mogelijke diversiteit in ecosystemen en daarmee een zo groot mogelijke afwisseling van habitats 

en leefcondities van verschillende soorten.48 

Om lokale productiesystemen en multifunctionaliteit te stimuleren moet ontwikkelingsbeleid 

gericht zijn op de kenmerkende verschillen tussen regio’s. Het zou daarom lastig zijn om vanuit 

de centrale overheid een top-down beleid te voeren om deze lokale variëteiten te promoten. De 

overheid zou regionale netwerken moeten stimuleren, met verschillende actoren die een specifiek 

belang hebben voor ontwikkeling binnen hun regio. Dit soort netwerken kunnen dan fungeren als 

ontmoetingsplek tussen top-down overheidsinitiatieven en bottom-up activiteiten van lokale 

actoren, om zo de regionale geschiedenis én het toekomstige ontwikkelingsplan samen te 

verbinden.49 

Behoud van traditionele, landschappelijke kenmerken 

Een hoge historisch landschapsecologische diversiteit is met name aanwezig in landschappen 

waar de agrarische processen de diversiteit aan habitats en ‘traditionele’ cultuurhistorische 

elementen hebben behouden. Onderzoek van Babai et al. (2015) laat zien dat voor een efficiënte 

stimulatie van traditionele landbouw ook juist die traditionele aspecten moeten worden 

aangemoedigd. Zoals het gebruik van kleinere machines, het handmatig onkruid wieden en het 

extensief gebruiken van kunstmest.50 Volgens Slee et al. (1994) zou de overheid dit kunnen 

reguleren door als tegenhanger van het polluter pays principle  ook te richten op het provider paid 
principle, waarin er ook een verdienmodel zit in het faciliteren en beschermen van 

landschappelijke kenmerken en natuurwaarden.51 Hierin worden momenteel de eerste stappen 

genomen in het Nationaal Strategisch Plan.52 

 

46 Babai et al., 2015. 
47 Angelstam, 2003. 
48 Dobrovodská et al., 2019; Bruin et al., 2013. 
49 Aarts et al., 2007. 
50 Babai et al., 2015. 
51 Slee et al., 1994. 
52 Stout, Polman & Dijkman, 2022. 
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In de gebieden waar het traditionele grasland beheer inmiddels bijna helemaal verdwenen is, komt 

het voornemen om de historisch landschapsecologische diversiteit te behouden met extra 

uitdagingen. Bepaalde aspecten van dit traditionele beheer moeten dan gekozen worden om 

opnieuw geïmplementeerd te worden in het huidige landschapsgebruik. Deze aspecten dienen 

zich dan met name te richten op kleinschalig en divers landschapsgebruik. Deze herimplementatie 

dient dan een hoge prioriteit krijgen in subsidies, want het is dan van groot belang dat regelgeving 

deze traditionele vormen van landgebruik stimuleert in plaats van vermoeilijkt. Als men er in kan 

slagen de kernelementen van het traditionele landschapsbeheer uit te voeren, of te vervangen met 

nieuwe elementen die desalniettemin wel succesvol passen in het lokale landschap en de cultuur, 

dan kan het behoud van de ecologische diversiteit in het culturele landschap veiliggesteld worden 

en tegelijk het sociaaleconomisch systeem met lokale karakteristieken stabieler en veerkrachtiger 

maken.53 

Rotherham (2013) vat deze maatregelen, die volgens hem essentieel zijn om richting een 

toekomstig duurzamer landschap te gaan, samen in een aantal stappen: 

1. De historische landschapsecologie in beeld brengen en erkennen 

2. De connectie tussen landschap, maatschappij en natuur herstellen 

3. Traditionele beheermethoden herintroduceren in gebieden waar dit mogelijk is, om 

verdere achteruitgang tegen te gaan. 

4. Een maatschappelijke en economische verbinding creëren tussen natuur, landschap en 

ecologie, waardoor deze vorm van landschapsbeheer ook economisch rendabel kan zijn. 

Kernpunten: 

- Historische kennis is nodig om het landschap op een duurzame manier in te richten. 
- Een divers, multifunctioneel landschap moet gepromoot worden. 
- Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van natuurlijke processen in de 

landbouw. 
- Om succesvol te zijn moeten de maatregelen ook een maatschappelijke en economische 

implementatie krijgen. 
- Traditionele beheermethoden moeten opnieuw geïntroduceerd worden op de plekken 

waar dit kan. 

 

1.5 Afbakening van het onderzoek 
Geografische afbakening 

Het onderzoeksgebied van deze scriptie is de Lopikerwaard, een poldergebied ten zuidwesten van 

de stad Utrecht (figuur 1.3). Het gebied is ingeklemd tussen de rivieren de Hollandse IJssel, de 

Lek en de Vlist. Landschappelijk gezien ligt de Lopikerwaard op een overgangsgebied van het 

centrale rivierengebied en het meer naar het westen strekkende veenweidegebied. 

De reden dat dit gebied centraal staat is omdat er op dit moment in de Nederlandse 

veenweidegebieden veel problematiek speelt met betrekking tot verlies van biodiversiteit, de 

 

53 Babai et al., 2015. 
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uitstoot van broeikasgassen door veenoxidatie en bodemdaling.54 Er is dus behoefte aan nieuw 

landschapsbeleid. 

 

In hoofdstuk 3 worden de historische agrarische landschappen van de Lopikerwaard bestudeerd 

aan de hand van twee casestudy gebieden: de voormalige gemeenten Polsbroek en Jaarsveld 

(figuur 1.3). Beide gemeenten zijn representatief voor het landschap van de Lopikerwaard, 

Polsbroek kent een typische opbouw van het veenweidelandschap en Jaarsveld een typische 

opbouw van het rivierenlandschap. 

 

Tijdsafbakening 

In deze scriptie wordt geprobeerd om het landschap van de Lopikerwaard te begrijpen en de 

connectie van dit landschap en het agrarisch gebruik uiteen te zetten. Elk hoofdstuk heeft een 

eigen tijdsafbakening (figuur 1.4). In hoofdstuk 2 worden de hoofdlijnen van de  landschappelijke 

ontwikkeling van de Lopikerwaard beschreven. Deze omschrijving begint in de prehistorie en 

loopt tot aan de modernisering in de 20e eeuw. In hoofdstuk 3 wordt de samenhang van het 

landschap en het agrarisch gebruik uitgewerkt. Het uiteindelijk doel van dit scriptieonderzoek is 

dan ook om te kijken in hoeverre het agrarisch landschap van vóór de grote modernisatie van de 

landbouw inspiratie kan bieden voor een betere, duurzamere landschapsinrichting voor de 

 

54 Strootman et al., 2020.  

Figuur 1.3: Geografische afbakening van de Lopikerwaard en de twee casestudy gebieden. 
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toekomst. Omdat de modernisatie in de landbouw pas echt vorm kreeg in de tweede helft van de 

20e eeuw, is besloten om in hoofdstuk 3 de eeuw voorafgaand aan deze periode centraal te stellen. 

Het gaat hierbij grofweg om de periode 1850-1950. Historisch gezien is dit de meest recente 

periode dat de landbouw en het landschap nog in goede verbondenheid met elkaar stonden. In 

toekomstig beleid wordt gestreefd om deze verbondenheid weer terug te krijgen. In hoofdstuk 4 

wordt gekeken welke lessen uit het 19e en 20e-eeuwse gebruik kunnen worden getrokken voor 

het landschap van de toekomst. 

 

 

1.6 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
Onderzoeksthema’s 

In deze scriptie wordt als eerst onderzoek gedaan naar de landschappelijke ontwikkeling en de 

gebiedskarakteristieken van de Lopikerwaard. Daarna volgt een agrarisch hoofdstuk waarin de 

landbouw en de veeteelt in zowel de veenweide- als in de rivierkleilandschappen aan bod komen. 

Er wordt gekeken naar hoe boerderijen functioneerden en welke delen van het landschap voor 

bepaalde agrarische functies gebruikt werden. In het laatste hoofdstuk wordt deze kennis 

gekoppeld aan de actuele landschappelijke vraagstukken van biodiversiteitsverlies, de agrarische 

transitie, waterbeheer, bodemdalingsproblematiek en klimaatadaptatie. 

Dit alles mondt uit in de volgende hoofdvraag: 

“Welke inspiratie kan het 19e en 20e-eeuwse landbouwlandschap bieden in de toekomstige 

ontwikkeling van de landbouw en het cultuurlandschap in de Lopikerwaard?” 

Deze hoofdvraag wordt per hoofdstuk opgesplitst in deelvragen: 

1. Welke ontwikkeling en ruimtelijke variatie kennen de fysische geografie en het historische 

cultuurlandschap van de Lopikerwaard in hoofdlijnen en tot welke specifieke 

landschapswaarden heeft dit in het huidige landschap geleid? 

2. Hoe kan de ontwikkeling van het 19e- en 20e-eeuwse agrarisch grondgebruik in de 

Lopikerwaard worden gekarakteriseerd en in hoeverre zijn deze kenmerken 

gebiedskarakteristiek te noemen? 

3. Welke gebiedskarakteristieke en toekomstbestendige ontwikkelingsperspectieven 

kunnen op basis van deze landschappelijke en landbouwkundige kennis worden geschetst 

voor de Lopikerwaard? 

 

Figuur 1.4: Tijdsafbakening scriptieonderzoek. 
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1.7 Methoden 
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten onderzoeksmethoden. Deze 

methoden verschillen per thema in de scriptie. 

Thema 1: Landschap van de Lopikerwaard 

Voor dit eerste thema in hoofdstuk 2 wordt hoofdzakelijk literatuuronderzoek gedaan met 

secundaire bronnen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van zowel lokale als van nationale 

literatuur. Ook de geomorfologische- en de bodemkaart worden hiervoor geraadpleegd. 

De bronnen worden geselecteerd op relevantie en op ingeschatte kundigheid. De bronnen moeten 

gaan over de Lopikerwaard, of over landschappelijke kenmerken daarvan.  

Kaarten 

De betrouwbaarheid van de gebruikte kaarten (geomorfologische kaart en bodemkaart) zijn groot. 

Als ze echter ingezet worden op kleine gebieden, zoals de Lopikerwaard, kunnen ze wellicht wat 

onnauwkeurig zijn. Hier moet rekening mee gehouden worden. 

Lokale literatuur 

Met lokale literatuur wordt literatuur bedoeld die specifiek gaat over de Lopikerwaard en vaak 

ook geschreven zijn door auteurs die zelf veel over het gebied weten. Literatuur die hierbij gebruikt 

wordt is onder andere ‘In het land van Herman de Man’ (Feis et al., 1985), ‘het landschap in de 

omgeving van Montfoort’ (Berendsen en Cortenraad, 1983), ‘Linten in de leegte’ deel 1 en 2 

(Dekker et al., 2008) en ‘De Lopikerwaard’ deel 1 en 2 (Den Uyl, 1960). Veel van deze bronnen 

zijn van een oudere oorsprong, maar omdat het in dit hoofdstuk gaat over de landschappelijke 

geschiedenis en ontwikkelingen is dat hier geen probleem. Het nadeel van veel van deze lokale 

literatuur is dat bronvermeldingen spaarzaam zijn en de informatie dus niet goed geverifieerd kan 

worden. Dit verkleint de betrouwbaarheid van de bronnen. Omdat de informatie die de literatuur 

bevat echter van grote waarde zijn voor het begrijpen van het gebied is toch gekozen om de 

informatie te gebruiken. Veel van deze auteurs zijn wel historici en hebben daarmee genoeg 

(lokale) autoriteit om de gebruikte informatie toch als betrouwbaar genoeg te bestempelen. 

Regionale literatuur 

Als regionale literatuur wordt vooral gebruik gemaakt van Utrechtse literatuur, zoals de 

regiobeschrijvingen van de Provincie Utrecht (Haartsen, 2009), de Cultuurhistorische Atlas van 

Utrecht (Blijdenstijn, 2015) en de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen (OKRA 

Landschapsarchitecten, 2011). Ook in deze bronnen is een bronvermelding vaak niet aanwezig 

waardoor de informatie moeilijk controleerbaar is. Inschatting van de kundigheid van de auteurs 

is echter hoog genoeg om de informatie toch als betrouwbaar aan te nemen. 

Omdat de breedte en mate van specificatie verschilt tussen de bronnen kunnen ze gebruikt 

worden als een aanvulling op elkaar. Als een soort trechtermodel kan de ontwikkeling van het 

landschap zo in beeld gebracht worden, zodat uiteindelijk een breed beeld kan worden geschetst 

van de landschapstypen, de landschapsontwikkeling en de landschappelijke kenmerken van de 

Lopikerwaard. Uit deze informatie kunnen vervolgens kernkwaliteiten gehaald worden die 

gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van een toekomstvisie van de Lopikerwaard in het 

laatste hoofdstuk. 
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Thema 2: Het agrarische landschap van de 19e en 20e eeuw 

Gemeentelijke landbouwverslagen 

Voor dit tweede thema in hoofdstuk 3 wordt als belangrijkste bron gebruik gemaakt van de 

gemeentelijke landbouwverslagen. Hiervoor zijn twee casestudy gebieden uitgekozen die 

landschappelijk erg verschillend zijn maar in oppervlakte redelijk overeenkomen. Dit zijn de 

voormalig gemeenten Polsbroek en Jaarsveld. Van beiden gemeenten zijn veel 

landbouwverslagen beschikbaar in het archief tussen 1866 en 1940. Omdat de gemeentelijke 

landbouwverslagen veel informatie bevatten is het niet mogelijk om al deze verslagen voor beide 

gemeenten te bekijken. Daarom wordt er gekozen om de verslagen zoveel mogelijk in stappen 

van tien jaar te bekijken. Voor Polsbroek zijn dat de landbouwverslagen uit 1866, 1870, 1880, 

1890, 1900, 1910, 1920, 1932 en 1940. Voor Jaarsveld zijn dat de landbouwverslagen uit 1866, 

1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920 en 1930. 

De betrouwbaarheid van deze landbouwverslagen is groot, omdat het de situatie beschrijft die op 

dat moment gaande was en de ambtenaren dus over veel bijgehouden informatie konden 

beschikken om de verslagen in te vullen. Een belangrijke opmerking daarbij is echter wel dat deze 

verslagen vaak door andere ambtenaren werden ingevuld en sommige informatie dus minder 

goed met elkaar te vergelijken is omdat sommige ambtenaren bepaalde dingen anders kunnen 

interpreteren dan anderen. Daarnaast bestaan er ijverige en niet-ijverige ambtenaren. Zo geldt 

voor beide gemeenten dat in de jaren 1890 en 1900 de landbouwverslagen erg uitgebreid ingevuld 

zijn, terwijl dat in andere jaren minder het geval is. Dat betekent dat er over sommige 

onderwerpen meer informatie is in deze jaren, maar betekent niet dat bepaalde dingen in andere 

jaren niet bestaan hebben. 

Kaartenmateriaal 

Een andere belangrijke bron in dit hoofdstuk zijn de kadastrale minuutplans uit 1832, in kleur 

weergegeven in HISGIS. De betrouwbaarheid van deze kaart is erg groot omdat die minuutplans 

toentertijd erg nauwkeurig zijn opgenomen. Andere kaarten die zijn gebruikt zijn de zogenaamde 

Bonnekaarten van rond 1900. Deze kaarten zijn verkregen via de historische kaartencollectie van 

de Universiteit Utrecht. Deze kaarten kennen over het algemeen een redelijke betrouwbaarheid, 

al moet er wel uitgekeken worden dat niet alle percelen elk jaar opnieuw ingemeten werden. Bij 

het onderzoeken naar grondgebruiksveranderingen moet er rekening mee gehouden worden dat 

de kaarten een aantal jaar kunnen achterlopen. 

Secundaire bronnen: 

De belangrijkste secundaire bron die gebruikt wordt in dit thema is het boek ‘Boeren in Nederland’ 

van Bieleman (2008). Dit boek zet nauwkeurig de agrarische geschiedenis van Nederland uiteen. 

Informatie hiervan is een belangrijke aanvulling op de landbouwverslagen omdat deze de 

veranderingen in een grotere (inter)nationale context kunnen zetten. Het is een betrouwbare bron 

en geeft veel informatie, maar is niet echt gebieds-specifiek voor dit onderzoeksgebied. Het is 

daarom een goede bron om mee te beginnen en het algehele agrarisch systeem beter te begrijpen, 

waarna de overige bronnen dit voor de Lopikerwaard nader kunnen invullen. 

  



23 
 

Thema 3: Inpassing in het landbouwlandschap van de toekomst 

In het laatste thema wordt een doorkijkje gegeven naar de toekomst. 

Beleidsstukken 

Belangrijke bronnen om hierbij mee te nemen zijn beleidsstukken omdat deze de richting geven 

waar men het landschap naar wil ontwikkelen. Hierbij zijn de omgevingsvisie van de Provincie 

Utrecht (2021) en de visie met betrekking tot de natuurinclusieve kringlooplandbouw van het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2019) veelzeggende stukken. 

(Semi-)wetenschappelijke literatuur 

Inhoudelijke informatie in dit hoofdstuk wordt gehaald uit (semi-)wetenschappelijke boeken en 

artikelen. Veel stukken komen vanuit Wageningen University and Research (WUR), waar de 

veenweideproblematiek al jaren veel aandacht krijgt. De betrouwbaarheid van het WUR 

onderzoek is groot, maar omdat het over toekomstige implementaties gaat zijn het slechts 

aanbevelingen die gedaan worden voor het toekomstige landschap. In de praktijk kunnen dingen 

altijd anders uitvallen. Daarnaast worden ook stukken gebruikt die gebaseerd zijn op praktische 

experimenten. Zo wordt onderzoek in de Krimpenerwaard en uit de uiterwaarden bij Overijssel 

aangehaald. Omdat het hierbij niet om de Lopikerwaard gaat kan niet zomaar worden 

aangenomen dat de resultaten hiervan één op één geïmplementeerd kunnen worden, maar toch 

kan het inspiratie bieden. 

Interviews 

Om niet alleen maar de theoretische weg in te slaan, maar ook dicht bij de praktijk te blijven 

worden ook interviews afgenomen met betrokken partijen in het onderzoeksgebied. Vanwege 

tijdstechnische redenen is het niet mogelijk om alle actoren te spreken, maar wel worden er 

gesprekken gevoerd met twee agrariërs en met de Agrarische Natuurvereniging in de 

Lopikerwaard. Waar de literatuur vaak alleen een theoretische kant geeft, geven deze interviews 

juist belangrijke informatie over de communicatie, implementatie en maatschappelijk draagvlak 

voor deze maatregelen. De interviews geven inzicht in hoe de agrariërs de ontwikkeling van het 

landschap voor zich zien en wat hen de juiste weg lijkt. De twee agrariërs die hiervoor zijn gekozen 

werden aangedragen door de Agrarische Natuurvereniging en zijn beiden bezig met 

natuurinclusieve maatregelen doorvoeren in hun eigen bedrijfsvoering.  
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Hoofdstuk 2:  

Het landschap van de 

Lopikerwaard 
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Dat het landschap van de Lopikerwaard bijzonder is blijkt wel uit de vele bezoekers die er komen 

genieten van de rust, de natuur, de historische boerderijen en de uitstrekkende polders. Over de 

jaren heen bood het landschap inspiratie aan menig kunstenaar voor verhalen, foto’s en 

schilderijen, zoals het schilderij van kunstenaar Maas van Vliet (figuur 2.1). 

 

Hoe dit landschap over de eeuwen heen zo is ontstaan wordt in dit hoofdstuk besproken. Er wordt 

ingegaan op de ontwikkeling en de ruimtelijke variatie die vanuit de fysische geografie komen en 

die het historisch cultuurlandschap in hoofdlijnen hebben bepaald. 

 

  
Figuur 2.1: Schilderij van kunstenaar Maas van Vliet dat uitzicht geeft op een open polderlandschap met molen. 



26 
 

2.1 Fysische geografie en bodem 
De geologische basis van dit landschap is met name gelegd in de periode na de laatste ijstijd, het 

Holoceen (ca. 10.000 jaar geleden). Het gebied van de Lopikerwaard maakt onderdeel uit van de 

Rijn-Maas delta, waar vooral de rivier de Rijn haar afzettingen deponeerde. In het Holoceen werd 

het klimaat warmer en vochtiger, het grondwater steeg en de duinenrij voor de Nederlandse kust 

sloot zich langzaam. Deze factoren zorgden voor gunstige omstandigheden voor veengroei in 

West-Nederland. De Lopikerwaard ligt op een overgangsgebied van enerzijds een 

rivierenlandschap in het oosten en anderzijds een veenlandschap in het westen (figuur 2.2). 

Veengroei en rivierafzettingen wisselden elkaar in het gebied dan ook regelmatig af.55 

 

Riviersedimenten 

Door de afvoer van sneeuwsmeltwater in het voorjaar overstroomden de rivieren jaarlijks. Ze 

vervoerden grind, zand en klei en zetten deze bij elke overstroming af. Het grove materiaal, grind 

en grof zand, bleef achter in de rivierbedding. Het fijnere materiaal, fijner zand en zavel, werd 

direct naast de rivier afgezet. Verderop, in de kommen, stond het water bijna stil en bezonk ook 

het allerfijnste materiaal, de klei. Deze klei zorgt voor zware, kleiige bodems en wordt ook wel 

komklei genoemd. Doordat de rivier regelmatig overstroomde en het zand en de zavel regelmatig 

 

55 Feis, de Haan, Horsmans en Vaartjes, 1985, p26. 

Figuur 2.2: Fragment van de bodemkaart van de Lopikerwaard met de rivierkleigronden (groen) 

richting het oosten en de veengronden (blauw) richting het westen. 
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werd afgezet langs de oevers, werden deze gronden steeds verder opgehoogd en ontstonden de 

oeverwallen. Hoe hoger deze oeverwallen werden, hoe fijner het materiaal werd dat erop werd 

afgezet. De karakteristieke geologische opbouw van een oeverwal is dan ook zand en zavel in het 

midden met bovenin een laag klei.56 

Op plekken waar de rivier heeft gemeanderd verschilt deze sedimentatieopbouw. In de 

buitenbocht, waar het water de hoogste stroomsnelheid had, werd het grovere materiaal afgezet. 

In de binnenbocht, waar de stroomsnelheid lager was, werd het fijnere materiaal afgezet. Deze 

karakteristieke sedimentatieopbouw van een rivierbocht wordt ook wel een kronkelwaard 

genoemd (figuur 2.3).57 

 

 

Fossiele stroomruggen 

Beide oeverwallen met daartussen de rivierbedding worden samen ook wel een stroomrug 

genoemd. Door de constante bezinking van sediment in de rivierbedding en op de oeverwallen 

komen de stroomruggen steeds hoger in het landschap te liggen. Af en toe kwam het voor dat een 

stroomrug zo hoog kwam te liggen dat de rivier een nieuwe koers vond. Deze oude stroomruggen 

werden dan verlaten en de bedding groeide dicht met veen en bossen. De fossiele stroomruggen 

bleven dan als hoger liggende gebieden in het landschap achter.58 

In de Lopikerwaard zijn in de boven- en ondergrond diverse fossiele stroomruggen te vinden. De 

belangrijkste fossiele stroomruggen in de Lopikerwaard zijn de Bloklandse stroomrug en de 

Stuivenbergse stroomrug (figuur 2.4). Bloklandse stroomrug (4500 jaar geleden gevormd, 

verlanding ca. 4000 jaar geleden) is nog te herkennen in het landschap. Deze zeer smalle 

 

56 Berendsen & Cortenraad, 1983. 
57 Berendsen & Cortenraad, 1983. 
58 Haartsen, 2009, p131. 

Figuur 2.3: Schematische weergave van een stroomrug met de oeverwallen langs 

de (oude) rivierbedding en de komgronden daaromheen. 
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stroomrug loopt van Montfoort richting Benschop en kruist hierbij een aantal keer met de huidige 

provinciale weg (M. A. Reinaldaweg). Op de plaatsen waar de stroomrug deze weg kruist vertoont 

de weg flinke hobbels. Door de inklinking van de veengebieden worden deze hoogteverschillen 

extra zichtbaar. Na de verlanding van de Bloklandse stroomrug zocht de rivier een nieuwe weg 

en is de Stuivenbergse stroomrug (gevormd ca. 4000 jaar geleden, verlanding ca. 3500 jaar 

geleden)  ontstaan. Deze stroomrug loopt van IJsselstein naar Montfoort.59   

In de eerste driehonderd jaar na de jaartelling zijn uit de Rijn-Maasdelta de Lek en de Hollandse 

IJssel ontstaan. Deze rivieren namen een groot deel van de waterafvoer over die eerder vanuit de 

Oude Rijn richting de Maas stroomde.60 Als gevolg van de verlanding en uiteindelijke afdamming 

van de Oude en Kromme Rijn in 1122 begonnen de Lek en de Hollandse IJssel in de loop van de 

eeuwen steeds meer water af te voeren.61 

 

Veenvorming 

Toen in de tweede helft van het Holoceen de Nederlandse kustlijn zich geleidelijk naar het westen 

verplaatste en zich uiteindelijk ook sloot, ontstond in de lagunes achter de strandwallen een 

zoetwatermilieu. Dit milieu was aantrekkelijk voor de vorming van veen, met name op plekken 

die niet onder directe invloed van de rivieren stond. In de komgebieden van de rivieren 

ontstonden vanwege de kleiige bodems en daarmee samenhangende slechte 

waterdoorlaatbaarheid de eerste rietmoerassen. Deze rietmoerassen groeiden uit tot 

moerasbossen en zo ontstond de eerste en oudste veengroei in het gebied, het zogeheten 

 

59 Berendsen & Cortenraad, 1983, p46. 
60 Pierik, 2021. 
61 Henderikx, 1987, p63. 

Figuur 2.4: Weergave van de Bloklandse en de Stuivenbergse stroomrug in de Lopikerwaard. 
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bosveen.62 Er ontstonden ondoordringbare bossen met wilgen, elzen en populieren. Op de hoger 

gelegen oeverwallen bestonden de bossen met name uit essen, iepen, elzen en grauwe abelen. De 

overgangsgebieden waren nat met broekbossen, riet- en zeggeland. Een aantal veenriviertjes, met 

name de Lobeke (ook wel de Zevender) en de Vlist, voerden neerslagwater uit de veengebieden 

af naar de rivieren Lek en Hollandsche IJssel (figuur 2.5). De gebieden die nog onder invloed 

waren van de rivieren overstroomden nog regelmatig. Hierdoor ontstonden er kleilagen op het 

veen.63 De Lopikerwaard kent veel van dit soort klei-op-veengronden. Doordat het veen vermengd 

is met de klei bleek het later ongeschikt te zijn om turf te steken. Hierdoor is in het gebied geen 

vervening opgetreden, waardoor ook de vorming van grote plassen uitbleef.64 

 

Hoogteverschillen 

De Lopikerwaard kent een algemene aflopende hoogte vanuit het oosten richting het noordwesten 

(figuur 2.6). Het laagste punt ligt ten zuidwesten van Oudewater. Dit hoogteverschil heeft een 

belangrijke rol gespeeld in de vroegere afwatering van de ontgonnen veengebieden. Momenteel 

zijn de stroomruggen de hoogstgelegen gronden van het landschap. Tot 1000 jaar geleden zal dit 

hoogteverschil een stuk kleiner zijn geweest. Het woeste veenlandschap lag toen een stuk hoger 

dan nu. De later door de mens aangelegde bedijkingen en ontwateringen heeft het veengebied 

doen dalen, een belangrijk kenmerk van vele veengebieden in Nederland. Door deze inversie zijn 

 

62 De Haan, Horsmans en Vaartjes, 1985, p. 26. 
63 Haartsen, 2009, p131-132. 
64 Dekker et al., deel 1, 2008, p19. 

Figuur 2.5: De loop van de veenriviertjes Vlist en Lobeke (nu de Lopikerwetering) door de 

Lopikerwaard weergegeven op een historische kaart uit ca. 1900. 
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de stroomruggen, die niet uit veen bestaan en dus niet inklinken, nog verder boven het landschap 

komen te liggen.65  

 

 

2.2 Cultuurhistorische ontwikkeling 
Over de eeuwen heen is het onherbergzame moeraslandschap omgezet in een economisch 

productielandschap. De cultuurhistorische ontwikkeling van de Lopikerwaard is een verhaal dat 

draait om het water. Water was zowel vriend als vijand: het boodt kansen in vervoer en handel 

maar was tegelijkertijd gevaarlijk door overstromingen. Ook voor de landbouw was het water 

meer vijand dan vriend, omdat men constant moest werken om land te ontwateren om het 

geschikt te maken voor de landbouw en economische productie. 

Eerste bewoning 

Het moerassige boslandschap dat bijna de hele Lopikerwaard bedekte was in de prehistorie voor 

de mens bijna volledig onbegaanbaar. De enige toegang tot het gebied was via de rivieren die 

erlangs meanderden en de veenriviertjes die vanuit het binnenland richting deze rivieren 

stroomden. Voor de jaartelling kende het gebied daarom slechts heel weinig bewoning. Op de 

Bloklandse stroomrug zijn wel bewoningssporen uit de Bronstijd aangetroffen.66 De weinige 

bewoning die het gebied voor de jaartelling kende was dan ook geconcentreerd op de hogere 

gebieden, zoals de oeverwallen langs de rivieren. De mens verplaatste zich er bijna volledig met 

boten en leefden met name van de jacht en de visserij.67 

 

65 Aardoom, 1993, p7. 
66 Blijdenstijn, 2015, p324. 
67 Berendsen & Cortenraad, 1983, p42. 

Figuur 2.6: Huidige hoogtekaart van de Lopikerwaard. De hoogte neemt af vanuit het noordoosten. Het laagste punt 

ligt in het noordwesten. De stroomruggen zijn duidelijk te onderscheiden vanwege hun hogere ligging. 



31 
 

In de Romeinse Tijd was de Lopikerwaard onderdeel van het Romeinse Rijk en nam de 

landbouwactiviteit in het gebied sterk toe. Ook toen waren de stroomruggen de uitvalsbasis. Er 

zijn sporen van menselijke bewoning uit de Romeinse Tijd gevonden op de oevers van de IJssel. 

Na de val van het Romeinse Rijk nam de bevolkingsomvang en daarmee ook de 

landbouwactiviteiten op de oeverwallen sterk af.68 Dit kwam waarschijnlijk door hydrologische 

veranderingen en had wellicht ook te maken met de toenemende invallen van Germaanse 

stammen.69 De oeverwallen raakten toen weer begroeid met bos. Pas vanaf de Frankische tijd (8e-

10e eeuw) werd het gebied weer bewoonbaar en vestigden zich kleine groepen op enkele plekken 

in de waard. Deze bewoners waren waarschijnlijk van Frankische oorsprong.70 Een dorpje dat al 

sinds deze tijd bewoond is het dorpje Eiteren op de zuidwestelijke oeverwal van de Hollandse 

IJssel. Inmiddels is Eiteren helemaal opgenomen in het stadje IJsselstein en uiteindelijk 

verdwenen.71  

De Lopikerwaard van vóór de grote ontginningen, die rond 1100 begonnen, moet voorgesteld 

worden als een voor het overgrote deel verlaten moerasland, waarin enkel aan de rivieroevers en 

wellicht ook op een enkele plaats bij de Lobeke (de huidige Lopikerwetering) sprake was van enig 

menselijk bedrijf.72 De kleinschalige landbouw die de mensen hier uitoefende resulteerde in een 

onregelmatige blokverkaveling op deze oeverwallen.73 Het verschil tussen deze onregelmatige 

blokverkavelingen en de latere, regelmatige strokenverkaveling is tot op de dag van vandaag terug 

te zien in het landschap (figuur 2.7 en figuur 2.8). 

  

 

68 Dekker et al., deel 1, 2008, p19. 
69 Henderikx, 1987, p64. 
70 Den Uyl, 1960, p7. 
71 Haartsen, 2009, p133. 
72 Den Uyl, 1960, p7. 
73 Blijdenstijn, 2015, p324. 

Figuur 2.7: Blokverkaveling op de oeverwal van de Hollandse IJssel duidt op vroegere 

bewoning. Weergegeven op een kaart uit ca. 1900. 
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De grote veenontginningen van 1100-1300 

Rond het jaar 800 na Chr. kwam in het gehele rivierengebied het leenstelsel tot bloei ten gevolg 

van het opbloeiende Frankische Rijk.74 Uit het jaar 944 stamt een oorkonde waarin de Frankische 

koning Otto I de gouw Lek en IJssel (Lacke et Isla) schenkt aan het Utrechtse domkapittel van 

Sint Maarten en aan het kapittel van Oudmunster. Alhoewel niet onomstotelijk vaststaat dat de 

huidige Lopikerwaard onderdeel was van die gouw, lijkt het wel aannemelijk.75 

Deze schenking omvatte met name veel woeste gronden. De kapittels kregen hierbij de 

bevoegdheid om de gronden in ontginning uit te geven. Voor die tijd waren er slechts enkele 

kleine (blokvormige) ontginningen geweest op de oude oeverwallen, maar niet in vergelijkbare 

omvang als de nieuwe.76 Deze nieuwe grootschalige ontginningen begonnen waarschijnlijk rond 

het jaar 1000.77 De te ontginnen grond werd uitgegeven aan horigen aan wie vrijheid beloofd werd 

als zij de ontginning zouden uitvoeren. Na een aantal jaren moesten zij een belasting van 10% van 

hun opbrengsten betalen, de zogenaamde tiendheffing. De ontginningen verliepen volgens het 

zogenaamde ‘cope-systeem’. Een cope is de naam van deze overeenkomst tussen horige en 

 

74 Feis, de Haan, Horsmans en Vaartjes, 1985, p28. 
75 Den Uyl, 1960, p1-5. 
76 Blijdenstijn, 2015, p324. 
77 Aardoom, 1993, p7. 

Figuur 2.8: Blokverkaveling op de oeverwal van de Hollandse IJssel duidt op vroegere bewoning. 

Weergegeven op een huidige luchtfoto. 



33 
 

landheer. Dit is nog terug te zien in de plaatsnamen van onder andere Benschop (Bennes-cope), 

Willeskop (Willes-cope) en Hoenkoop.78 

De eerste ontginningen vonden plaats vanaf de hoger gelegen oeverwallen van de rivieren de Lek 

en de Hollandse IJssel. Toen volgde de ontginning van Lopik, vanaf de Lobeke (huidige 

Lopikerwetering), rond 1050. De binnenlandsgelegen gebieden van Benschop en Polsbroek 

volgden pas daarop in de 12e eeuw, nadat de ontwateringen (Benschopper- en 

Polsbroekerwetering) waren gegraven. De polders Blokland en Broek werden als laatste 

omstreeks 1200 in cultuur gebracht (figuur 2.9).79 

 

Het proces van ontginnen was een zwaar karwei. Eerst werden er eenvoudige woningen gebouwd 

aan de ontginningsbasis. Daarna moesten in het moeras alle bomen en struiken weggehaald en 

uitgegraven worden. Ruigte en riet moest worden afgebrand. Pas daarna kon de grond geëffend 

worden en de sloten gegraven voor de afwatering. Na vele jaren waren de percelen helemaal klaar 

voor gebruik in een boerenbedrijf.80 

Een te ontginnen stuk land had een praktisch bepaalde afmeting van 1000 à 1300 meter diep en 

100 à 115 meter breed. Het perceeloppervlak was dan ongeveer 14 à 15 ha, wat als het best te 

bewerken bedrijfsoppervlak werd beschouwd. Deze stroken, ook wel ‘slagen’ genoemd, stonden 

 

78 Aardoom, 1993, p7; Feis, de Haan, Horsmans en Vaartjes, 1985, p29. 
79 Den Uyl, 1962, p2; Povéé, p14. 
80 Den Uyl, 1960, p16. 

Figuur 2.9: De cope-ontginningen die in de 12e en 13e eeuw in de Lopikerwaard plaatsvonden. Eerst 

vonden de rivierontginningen vanuit de Hollandse IJssel, de Lek en Willeskop plaats, vervolgens de 

ontginning bij Lopik, toen bij Benschop en Polsbroek en als laatste de ontginningen van Broek en 

Blokland. 
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loodrecht op de ontginningsbasis. Langs deze slagen werden als ontwatering en als afscheiding 

sloten gegraven die direct of via dwarsweteringen hun water in de rivier loosden. De verkaveling 

werd beëindigd met een verzamelwetering. Omdat de kavellengte in principe gelijk was 

ontstonden zo de typerende bochtige dwarsweteringen evenwijdig aan de ontginningsbasis. De 

uitgegraven grond werd aan weerszijden tot kaden opgeworpen. Deze hadden als functie om 

water uit aangrenzende woeste gronden tegen te houden en werden vaak beplant met hout, 

waardoor ze ook wel houtkaden worden genoemd. Door deze beplanting zijn de kades vaak als 

groene linten nog goed zichtbaar in het landschap.81 

 

Ontwatering 

Buitendijkse afwatering 

Wanneer de eerste dijken in de Lopikerwaard zijn aangelegd is niet met zekerheid te zeggen. 

Waarschijnlijk waren er al dijken vanaf de 10e eeuw, voor de grote ontginningen. Dit waren slechts 

kleine dorpsdijken die alleen de directe omgeving beschermden. Deze dijken waren toen nog 

relatief laag, omdat bij een overstroming het water nog vrij spel had in de komgebieden, dus hoge 

dijken nog niet nodig waren. 

Later werden er ook bovenlokale dijken aangelegd. De eerste akte die spreekt van waterkeringen 

dateert uit 1122, ongeveer een eeuw na het begin van de grote ontginningen.82 In de 12e eeuw 

waren de grote rivieren waarschijnlijk bedijkt. In 1155 wordt er in een akte gesproken van ‘een 

sluis in de IJsseldijk’, wat aangeeft dat er in die tijd een dijk langs de IJssel heeft gelegen. Rond 

1235 wordt gesproken van de aanleg van een dijk langs de Lek vanuit Amerongen naar 

Schoonhoven. Dit was waarschijnlijk een verzwaring van een al eerder aangelegde kade. 

Tot in de 13e eeuw was er een open verbinding tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Bij 

hoogwater in de Lek, vonden er ook aan de Hollandsche IJssel grote overstromingen plaats, zoals 

in 1280 en 1281. Om dit te voorkomen is in 1285 de IJsseldam aangelegd bij ’t Klaphek, iets ten 

zuiden van IJsselstein. De dijken langs de Lek waren nog niet voorbereid op deze IJsseldam, want 

in de jaren daarop kwamen er grote overstromingen voor, zoals in 1321 toen de Lekdijk doorbrak 

en grote delen van het Sticht en Holland maanden lang onder water hebben gestaan.83 Naar 

aanleiding van deze overstromingen zijn de hoogheemraadschappen bij de Lek opgericht en 

hebben de dijken aanzienlijke verbeteringen ondergaan. Ondanks deze verbeteringen hebben er 

in de eeuwen daarna ook nog regelmatig dijkdoorbraken plaatsgevonden. De wielen, die her en 

der in het landschap nog te vinden zijn, herinneren daar aan.84 

Binnendijkse afwatering 

Het is aannemelijk dat de gebieden die langs een natuurlijke rivierloop lagen in de eerste tijd na 

de ontginning direct vanaf de kavelsloten op de rivieren afwaterden. De meer landinwaarts 

gelegen polders bij Benschop en Polsbroek waren afhankelijk van lange weteringen voor het 

afwateren. Midden door de lintbebouwing van Benschop en Polsbroek loopt de 

Benschopperwetering die hiervoor gebruikt werd (figuur 2.10).85 

 

81 De Haan, Horsmans en Vaartjes, 1985, p30; Aardoom, 1993, p7. 
82 Dekker et al., deel 1, 2008, p20. 
83 Haartsen, 2009, p140. 
84 Uyl, 1963, p13. 
85 Uyl, 1963, p2. 
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Door de bodemdaling ten gevolge van de veenoxidatie werd deze natuurlijke afwatering al snel 

na de ontginningen steeds moeilijker. Men moest op zoek naar nieuwe manieren om het water 

kwijt te raken. De meest toegepaste methode was dat men op enige afstand en parallel aan de 

rivieren een kade legde met aan beide zijden daarvan een wetering die richting het laagste punt 

van de Lopikerwaard (tussen Oudewater en Haastrecht) liep. De weteringen aan de rivierzijde 

dienden voor de waterafvoer uit de hoger gelegen gebieden en de weteringen aan de binnenzijde 

dienden voor de waterafvoer uit de achtergelegen veengronden. Voor de polders die meer 

landinwaarts lagen zijn extra weteringen gegraven parallel aan de ontginningsbasis, maar deze 

hadden geen kade (figuur 2.11).86 Deze kaden konden ook fungeren als zogenaamde tiendwegen 

waarlangs de 10% belasting werd opgehaald. Deze tiendwegen werden vaak beplant met bomen 

voor beschutting en houtlevering (figuur 2.12). Opmerkelijk in de Lopikerwaard is dat deze wegen- 

en tiendwegenstructuur gericht is op Utrecht, waar de landheer gevestigd was, via het stadje 

IJsselstein. IJsselstein wordt daarom ook wel aangeduid als ‘de poort van de Lopikerwaard’.87 

 

86 Feis, de Haan, Horsmans en Vaartjes (1985), p11-17; Den Uyl, 1963, p3 
87 Dekker et al., deel 1, 2008, p25. 

Figuur 2.10: De Benschopperwetering loopt als een lint midden door het dorpje Benschop. 
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Figuur 2.11: Structuur van waterwegen in de Lopikerwaard. 

Figuur 2.12: Schilderij van de tiendweg door kunstenaar Maas van Vliet. 
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Windbemaling 

Omdat deze zwaartekracht gebonden afwatering in de loop van de eeuwen problemen bleef 

geven, is rond 1450 overgegaan op windbemaling (figuur 2.13). In 1454 kregen zowel Zevender 

als Lopik een voor die tijd moderne ‘wipwatermolen’. Door het gebruik van deze molens was het 

mogelijk om water van lager gelegen gebieden naar hogere gebieden te verplaatsen. In de 

decennia erna volgden er meer molens in de rest van de Lopikerwaard. Maar ook deze molens 

hadden maar een beperkte bemalingscapaciteit. Als gevolg van de reeds verder dalende bodem 

moest in veel gebieden overgegaan worden op tweetrapsbemaling en in Benschop zelfs op 

drietrapsbemaling. Het getrapte bemalingssysteem vereiste de aanleg van boezems. Boezems zijn 

brede waterlopen waar water tijdelijk kon worden opgeslagen om in verschillende fases op een 

rivier te worden geloosd.88 

Voortdurende wateroverlast vroeg echter om steeds nieuwe innovaties en de strijd tegen het 

water duurde voort. Tot 1870 heeft de bemaling van de Lopikerwaard uitsluitend met windkracht 

plaatsgevonden. In de hoogtijdagen van de windbemaling werden er minstens 40 windmolens 

gebruikt. Na 1870 werd overgegaan op stoomkracht om de polders te ontwateren. De windmolens 

moesten hiervoor plaatsmaken voor stoomgemalen. Sinds de 20e eeuw zijn alle gemalen 

overgegaan op het gebruik van elektriciteit.89 

Na het uit gebruik raken van de windmolens verloren ook de boezems hun waterstaatkundige 

functie. Ze werden versmald of in agrarische productie genomen. Het waterlopenstelsel dat 

gedurende de eeuwen ontstaan was, bleef echter ongewijzigd, ook na de toepassing van 

oliemotoren en elektriciteit. Ook bij de ruilverkaveling van de Lopikerwaard in de jaren ’80 van 

de 20e eeuw bleef het systeem van waterlopen behouden.90 

 

 

88 Blijdenstijn, 2015, p341. 
89 Feis, de Haan, Horsmans en Vaartjes, 1985, p11-17; Uyl, 1963, p5-6. 
90 Feis, de Haan, Horsmans en Vaartjes, 1985, p11-17. 

Figuur 2.13: Eén van de laatst overgebleven windmolens in de Lopikerwaard in IJsselstein. 
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Nederzettingen 

Vanaf de 12e eeuw ontstonden er langs de ontginningsassen langgerekte nederzettingen. Dit 

waren met name boerderijen die hoorden bij het achterliggende, ontgonnen land. Zo ontstond er 

een lint van boerderijen aan beide zijden van de Benschopperwetering. Deze boerderijen liggen 

vaak hoger dan het achterliggende land, dit kan twee oorzaken hebben. Mogelijk komt het omdat 

ze bij de aanleg kunstmatig zijn opgehoogd, of omdat er door de bebouwing minder veenoxidatie 

heeft plaatsgevonden en het veen daarom nog hoger ligt dan de omgeving, de zogenaamde 

resthemen.91 Binnen deze lintbebouwing werden kerken en kastelen gesticht en vormden zich 

dorpskernen. De dorpen Lopik, Benschop, Polsbroek, Cabauw en Lopikerkapel zijn op zo’n manier 

langs een ontginningsas ontstaan.92 

IJsselstein en Montfoort zijn beide ontstaan rondom een Middeleeuws kasteel. In de 14e eeuw 

kregen zij stadsrechten en konden uitgroeien tot lokale handelscentra. Oudewater kreeg een eeuw 

eerder, in 1265, al stadsrechten. Deze stadjes zijn tot bloei gekomen in de 13e en 14e eeuw, in de 

tijd dat de economische productie in het gebied op gang kwam.93 In Oudewater hing deze 

bloeiperiode samen met het groot aantal touwslagerijen die de stad had, waar de hennep uit de 

omgeving tot touwen voor onder andere de VOC werd gebruikt.94 

 

Landgebruik 

Al van vroeger uit heeft de ondergrond van het landschap de basis gevormd voor de menselijke 

activiteiten die er uitgevoerd werden. 

De stroomruggen, die bestaan uit zand en vruchtbare rivierklei, waren erg geschikt voor 

akkerbouw en fruitteelt. In eerste instantie waren de ontgonnen veengebieden ook geschikt voor 

akkerbouw, met name de gronden die het dichtst bij de boerderij lagen. Er ontstonden gemengde 

boerenbedrijven, met dicht bij de boerderij akkerbouw en daarachter weiland en hooiland. Door 

de aanhoudende bodemdaling werden de veengronden echter te nat om akkerbouw uit te kunnen 

oefenen. Hierdoor, en vanwege de toenemende vraag naar zuivel, schakelden veel boeren in de 

loop van de eeuwen over naar enkel veeteelt. 95 

Door de verschillende ondergronden en functies bestaan er grote verkavelingsverschillen tussen 

de oeverwallen en de veenweidegebieden. De oeverwallen zijn al in een eerder stadium 

ontgonnen en zijn daardoor onregelmatig en blokvormig, met maar weinig noodzaak tot het 

graven van sloten. De veenweidegebieden zijn daarentegen zeer langgerekt en regelmatig, met 

zeer veel sloten. Deze verkavelingsverschillen zijn terug te zien op oude kaarten, maar zijn tot op 

de dag van vandaag nog steeds zichtbaar in het landschap (figuur 2.8).96 

Vanaf de 15e eeuw werd in de veenontginningsgebieden de veeteelt overheersend. Dit werd vaak 

gecombineerd met andere vormen van landgebruik.97 Binnen de slagen vond een bepaald 

gradiëntverloop plaats in hoogte, die samenhing met verschillende gebruiksvormen. Op de rand 

van de kavels, die het dichtst bij de stroomrug lagen en net wat hoger waren, werd met name het 

 

91 Haartsen, 2009, p136. 
92 Blijdenstijn, 2015, p337-338. 
93 Blijdenstijn, 2015, p338. 
94 Haartsen, 2009, p124. 
95 Dekker et al.,  deel 1, 2008, p27. 
96 Berendsen & Cortenraad, 1983. 
97 Blijdenstijn, 2015, p342. 
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vee geweid. De achterste delen van de kavels waren lager en natter en lagen op een grotere 

afstand van de boerderijen. Deze gronden werden meestal gebruikt als hooiland of voor 

griendteelt. Ook was het vangen van eenden een aantrekkelijke bijverdienste. Dit gebeurde met 

eendenkooien die ook vaak achter op de kavels lagen, omdat het daar rustig was. Eind 18e eeuw 

kende de Lopikerwaard ongeveer 80 eendenkooien. Vandaag zijn daar nog maar enkele van over. 

Daarnaast hadden de meeste boeren ook nog een perceeltje met hakhout, de zogenoemde 

geriefbosjes. Door deze verschillen in grondgebruik werd de grond ook verschillend bemest. De 

voorste delen van de slagen werden intensief bemest, hoe verder naar achteren hoe minder 

bemesting er plaats vond en de achterste delen werden helemaal niet bemest. Deze afwisseling 

maakte het landschap zeer rijk aan planten- en diersoorten. Dit gaf een heel natuurlijk en biodivers 

aspect aan het toenmalige cultuurlandschap.98 

Afhankelijk van de lokale bodemverschillen (bodemsoorten en mate van natheid) vonden ook op 

de stroomruggen gebruiksverschillen plaats. De droge gronden waren erg geschikt voor de 

fruitteelt. In eerste instantie stonden fruitbomen altijd dicht bij de boerderij, maar vanaf de 19e 

eeuw zijn deze in grotere boomgaarden aangeplant.99 Langs de rivier werd veel klei afgegraven 

ten behoeve van onder andere de baksteenindustrie. Na afgraving bleven er lage, natte plekken 

over die vervolgens omgezet werden in weidegrond of in moerasbossen. Ook deze afwisseling 

zorgde voor een grote ecologische diversiteit. 

Tot in de 18e eeuw was de akkerbouw met granen en hop nog een belangrijk middel van bestaan 

in de Lopikerwaard. Maar als gevolg van de bodemdaling en de daarmee gepaarde vernatting is 

de omvang van de akkerbouw sinds de 18e eeuw sterk afgenomen. Ook de aanhoudende dreiging 

van dijkdoorbraken en overstromingen speelde hierbij een rol. Mede door deze factoren ging men 

er over op andere teelten, zoals de veeteelt en de hennep- en griendcultuur. Vanaf de 18e eeuw 

waren kaas, boter, teen (van grienden) en hennep de belangrijkste streekproducten in de 

Lopikerwaard. Verhandeling van deze producten vond plaats in de stadjes als IJsselstein, 

Oudewater, Montfoort en Schoonhoven.100 

Industrie 

De industrie in de Lopikerwaard, met name gelegen in de stadjes, was voor lange tijd sterk 

afhankelijk van de producten die het omliggende platteland kon leveren. Een belangrijk product 

in de Lopikerwaard, met name in de 17e eeuw, was hennep. De bast van de hennep is een 

belangrijke grondstof voor touwslagerijen. Voor de hennepproductie was veel mest nodig, daarom 

stond de veeteelt vaak zelfs in dienst van deze hennepproductie. Hennepakkers lagen op een soort 

eilandjes, omgeven door rootsloten. Hierin moesten de stengels eerst roten (rotten) om vervolgens 

gedroogd te worden. De akkers lagen vaak direct achter de boerderij, omdat hennep erg kostbaar 

was. De bloeiperiode van de hennepproductie hangt samen met de bouw van schepen die nodig 

waren in de hoogtijdagen van de VOC. Aan het einde van de 18e eeuw loopt het areaal van de 

hennepakkers in de Lopikerwaard duidelijk terug.101 

Ook bierbrouwerijen (productie van graan en hop) en manden- en hoepelmakerijen (productie van 

teen uit grienden) waren belangrijke economische (bij)verdiensten. Op de zware, natte gronden 

heeft de griendteelt lange tijd een belangrijke rol gespeeld. IJsselstein was hierbij een belangrijk 

 

98 Feis, de Haan, Horsmans en Vaartjes, 1985, p32. 
99 Dekker et al., deel 1, 2008, p27. 
100 Aardoom, 1993, p7; Feis, de Haan, Horsmans en Vaartjes, 1985, p33. 
101 Dekker et al., deel 2, 2008, p68. 
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centrum voor de verwerking van deze wilgentenen.102 Langs de IJssel stonden daarnaast in de 

uiterwaarden ook steenfabrieken die gebruik maakten van de lokale rivierklei voor de 

baksteenindustrie. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw kwamen de ‘gebiedsonafhankelijke’ 

industrieën naar het gebied, zoals meubelfabrieken, olieslagerijen en verffabrieken.103 

Afgezien van de aanleg van enkele provinciale wegen, ruilverkaveling en de bouw van een aantal 

nieuwe woonwijken bij IJsselstein, Lopik, Montfoort en Benschop, heeft de Lopikerwaard zijn 

agrarische karakter grotendeels weten te behouden. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op het 

functioneren van dit agrarische landschap in de 19e en 20e eeuw. 

  

 

102 Dekker et al., deel 1, 2008, p27. 
103 OKRA landschapsarchitecten, 2011, p30. 
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Hoofdstuk 3: 

Het agrarisch landschap 

van de Lopikerwaard in de 

19e en 20e eeuw 
 



42 
 

3.1 Inleiding 
Voor de grote modernisering van halverwege de 20e eeuw, was het agrarisch landschap in 

Nederland kleinschaliger en extensiever en kende daarmee een grote ecologische variatie. Soms 

is men daarom geneigd te denken dat het leven toen beter was. Ecologisch gezien is dat wellicht 

waar, maar men moet niet vergeten dat het boerenleven van die tijd ook erg zwaar was. De 

volgende passage uit ‘de barre winter van negentig’ over de strenge winter van 1890 van Herman 

de Man laat dit zien: 

Welzeker, een landman heeft altijd zijn werk. Dat is geweten van ouds. Maar dit woord is 
gesproken voor als de winter normaal is, een Hollandsche winter met alderhand soort 
vlagen, met regen en wind en ander buizig tij, waar tusschendoor het dan ook nog wel even 
vriest en de ijzers enkele dagen ondergebonden kunnen worden. Hoe anders was het dees 
jaar. De winter had al vroeg het land geslagen, toen de leste aarpels nog maar amper waren 
gekuild. En de bezoekingen waren dit schrikkelijke jaar velerhand. De mangels en beeten 
en Arabische knollen verglaasden in de aard; ook menig ander laat veldgewas vervroor. En 
dat is dan honger over het vlakke land. Want het griendwerk lag neergeslagen […] en ook 
heel wat knutselachtig vakmanswerk dat in andere winters nog wel uitgevoerd kon worden 
zoo tusschen dooien en vriezen lag stil. Wat was dat onwennig over het land, deze 
erbarmelijke stilte. Een wit doodenhuis, slechts begrensd door einders en dijken.”104 

• 1891  

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van hoe het agrarisch landschap er in de 19e en 20e 

eeuw in de Lopikerwaard uit zag en hoe het werd gebruikt. Dit wordt gedaan aan de hand van 

twee casestudies: de gemeente Polsbroek in het veenweidelandschap en de gemeente Jaarsveld 

langs de rivier de Lek. Deze kennis is gebaseerd op achttien landbouwverslagen uit de periode 

1866-1940. In landbouwverslagen werd aan het einde van elk jaar een overzicht gegeven van het 

grondgebruik, de hoeveelheid vee, de gewasopbrengsten en de gezondheid van gewassen en 

dieren in een bepaalde gemeente. Soms worden er nog specificaties genoemd over de handel van 

dat jaar of over bepaalde vernieuwingen in het landbouwsysteem. Al met al geven deze 

landbouwverslagen een aardig beeld van hoe de landbouw in zo’n periode in een gebied bedreven 

werd. 

Aan de hand van dit inzicht in het 19e en 20e-eeuwse agrarisch landschap in de gemeenten 

Polsbroek en Jaarsveld, zullen aan het einde van dit hoofdstuk de algemene karakteristieken van 

het agrarisch landschap in de Lopikerwaard worden besproken en wordt gekeken in hoeverre dit 

landschap karakteristiek is te noemen. 

 

104 De Man, 1936, p7. 

https://dbnl.org/calendarium/?d=18900000
https://dbnl.org/calendarium/?d=18910000
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3.2 Algemene agrarische ontwikkeling in 

Nederland in de periode 1500-1950 
De periode 1500-1850 

Ten gevolge van de middeleeuwse ontginningen ontstond in de Lopikerwaard een zeer egalitaire 

bedrijfsstructuur. Dit kwam door de gelijkmatige cope-ontginningen waardoor alle hoeven min of 

meer dezelfde afmetingen en opzet hadden. In de eerste periode na de ontginningen vond er nog 

veel akkerbouw plaats op de percelen, dit nam echter snel af toen de maaivelddaling intrad en het 

land natter werd. Door deze vernatting was de teelt van wintergranen niet langer te handhaven. 

Deze werd dan ook in de Late Middeleeuwen al opgegeven. Zomergranen bleven nog wel lange 

tijd van belang, mede door de bloeiende brouwnijverheid.105 Door de bodemdaling en de hiermee 

afnemende akkerbouw gingen de boeren echter steeds meer over op de veeteelt. Ook de snelle 

stijging van de zuivelprijzen en de dalende graanprijzen speelden hierbij een rol. Rondom 

Woerden nam het gemiddeld aantal runderen per bedrijf in de hier besproken periode toe tot circa 

 

105 Beenakker, 1986, p39. 

Figuur 3.1: Impressie van historisch agrarisch landschap: een kleine boerderij in de polder met hooiberg. 
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25.106 Er was bij deze veeteelt nauwelijks aandacht voor de fokkerij, men richtte zich alleen op de 

zuivelbereiding en de levering van consumptiemelk.107 

In het Utrechtse veenweidebedrijf van die tijd ging het houden van melkvee vaak gepaard met de 

teelt van hennep: het zogenaamde hennep-weidebedrijf. In bijna heel het Utrechtse 

veenweidegebied was de teelt van hennep een belangrijke inkomstenbron, met name in dorpen 

van de Lopikerwaard, Krimpenerwaard en Alblasserwaard (figuur 3.2). Het combineren van 

zuivelbereiding en hennepteelt was een zekere economische risicospreiding. Het vlas van hennep 

werd met name gebruikt voor het maken van zeildoeken en touwen. In de 17e eeuw nam het 

belang van de hennepteelt dan ook alleen maar toe door de uitbreiding van de Nederlandse 

handelsvloot en oorlogsvloot.108 

 

Vanaf 1650 begon er een landbouwcrisis die ongeveer een eeuw heeft geduurd. De prijs van 

granen nam gestaag af en de bevolkingsgroei stagneerde. De zuivelprijzen bleven in deze periode 

stabieler. De veehouders waren daarom in eerste instantie dan ook beter af dan de akkerbouwers. 

Uiteindelijk daalden echter ook de zuivelprijzen in de 18e eeuw.109 De afnemende inkomsten 

werden nog eens versterkt door de stijgende belastingen die in die tijd betaald moesten worden, 

onder andere voor het waterbeheer (zoals waterbeheersing en dijkversteviging). Deze kosten 

zorgden voor een steeds grotere last voor de boeren. Ook andere belastingen stegen door de vele 

oorlogen die Nederland in deze eeuw voerde. Dit tezamen was in de late 17e eeuw en vroege 18e 

eeuw een economisch moeilijke tijd voor boeren, wat leidde tot een genoodzaakte extensivering 

in het weidebedrijf.110 

In de loop van de 18e eeuw ging ook de teelt van hennep achteruit, met name door een afname in 

de vraag naar zeildoeken en een toenemende concurrentie uit het buitenland. Boerderijen in de 

Lopikerwaard gingen zich steeds meer richten op alleen de zuivelproductie. De boeren 

 

106 De Vries, 1974, p141. 
107 Bieleman, 2008, p79. 
108 Verhagen, 1986, p29. 
109 Boekel, 1929, p202. 
110 Bieleman, 2008, p219-225. 

Figuur 3.2: Restant van een hennepakker in Lopik met de kenmerkende rootsloot. 
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ontwikkelden zich hier tot zelfkazers.111 Vanaf het midden van de 18e eeuw kwamen er structureel 

betere economische omstandigheden op het weidebedrijf. Dit leidde op de markten tot een 

toename aan zuivelproducten. Deze eeuw zette een groei in van de veehouderij die in de eeuwen 

daarna voortgezet werd. Dit resulteerde erin dat de veenweidebedrijven weer terug konden naar 

een intensievere bedrijfsvoering.112 

De periode 1850-1950 

De 19e eeuw kenmerkte zich met een uitzonderlijk snelle bevolkingsgroei in Nederland. In 1815 

kende het land nog 2,2 miljoen inwoners, in 1947 waren dit er 9,6 miljoen.113 Door de industriële 

revolutie die in Engeland met name voor een grote industrialisatie zorgde, nam vanaf 1850 de 

export naar Engeland sterk toe. Door zich in te zetten op de exportlandbouw bleef Nederland in 

deze periode nog een sterk agrarisch karakter behouden.114 Ook het weidebedrijf profiteerde sterk 

van de toegenomen buitenlandse export, en de export regelingen werden na 1845 soepeler. In de 

periode hierna namen de prijzen in de veehouderijsector dan ook toe. Het aantal geëxporteerde 

runderen nam toe van nog geen 8000 in 1838 naar 153.000 in 1864. Ook de export van kalveren 

en zuivelproducten namen toe in de tweede helft van de 19e eeuw.115 In de periode na 1850 

kwamen ook stoomgemalen snel op als vervanging van de windgemalen. Dit gaf een 

fundamentele doorbraak in de oogstzekerheid, omdat men niet meer afhankelijk was van de 

weersomstandigheden om te kunnen ontwateren.116 

Aan de stijging van de landbouwprijzen kwam een einde vanaf de jaren ’70 van de 19e eeuw. Deze 

stagnatie had te maken met een toenemende export uit Amerika en de daarmee verslechterde 

marktpositie van Nederland. Dit vormde het begin van de ‘grote landbouwcrisis’ in de periode 

1875-1895. In eerste instantie was dit alleen een crisis in de akkerbouw, maar vanwege 

concurrentie op de Engelse markt (vooral vanuit Normandië en Denemarken) kwamen ook de 

zuivelprijzen sterk onder grote druk te staan.117 

Na 1900 leek de crisis over en begonnen de landbouwprijzen weer te stijgen. Na het einde van de 

Eerste Wereldoorlog in 1918 vierde de landbouw weer hoogtij, tot in het begin van de jaren ’20 

de prijzen opnieuw snel daalden en een tweede grote landbouwcrisis tot gevolg had. Door 

mechanisatie, nieuwe teelttechnieken en betere mogelijkheden tot langeafstandsvervoer begon 

een lange periode van overproductie.118 Export naar Duitsland nam snel af toen de economische 

crisis daar zorgde voor een sterk verminderde afname. In de loop van de jaren ’20 was in zowel 

de akkerbouw als de veehouderij het prijsniveau zo zeer gedaald dat nauwelijks nog sprake was 

van een lonend bedrijf. De overheid legde met een aantal ‘crisiswetten’ de handel aan banden, 

waardoor ze zich in steeds grotere mate gingen mengen in de individuele vrijheden van de boeren 

en in hun economisch handelen.119 

Tijdens en na de eerste grote landbouwcrisis volgden er in 1895 snelle technische innovaties in 

de landbouwsector. Deze innovaties waren vaak al een tijdlang lopende, maar pas na de crisis 

zorgde een combinatie van bereidheid en financiële middelen ervoor dat innovaties in een 

 

111 Kooy, 1956. 
112 Bieleman, 2008, p226-227. 
113 Bieleman, 2008, p271. 
114 Bieleman, 2008, p276. 
115 Zanden, 1985, p221-222. 
116 Lintsen, 1985. 
117 Bieleman, 2008, p279-280; Zanden, 1985. 
118 Bieleman, 2008, p290-293. 
119 Maliepaard, 1949. 
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stroomversnelling raakten. Belangrijke innovaties waren de mechanisering en het toenemende 

kunstmestgebruik. In korte tijd werd Nederland het land met het hoogste gebruik in kunstmest 

per hectare cultuurland.120 Daarnaast hoorde ook de snel groeiende import van voedergranen en 

krachtvoer tot een van de belangrijkste veranderingen in de Nederlandse landbouw. Al voor de 

Eerste Wereldoorlog was dit gebruik al sterk toegenomen.121 Tot slot markeerde het einde van de 

19e eeuw ook de opkomst van de landbouwcoöperaties. Deze coöperaties stelden met name de 

kleine boeren in staat te profiteren van het schaalvoordeel wat de coöperaties konden bieden.122 

 

3.2 Het agrarisch landschap van de gemeente 

Polsbroek in de 19e en 20e eeuw 
Polsbroek is een voormalige gemeente gelegen aan de Benschopse Wetering, ten westen van 

Benschop en ten noorden van Schoonhoven. Deze gemeente bevatte de dorpskernen Polsbroek 

en een deel van Polsbroekerdam (figuur 3.3). Het gebied is in de 12e eeuw ontgonnen vanaf de 

Benschopperwetering. In de daaropvolgende eeuw is de kerk in de kern van het dorp Polsbroek 

gesticht. Tussen de dorpskernen bevindt zich langs de Benschopperwetering een lint met 

boerderijen. 

In de 19e en 20e eeuw nam de bevolking langzaam toe in Polsbroek. In 1808 had de gemeente 514 

inwoners.123 In 1857 werden de twee gemeenten Noord-Polsbroek en Zuid-Polsbroek 

samengevoegd tot de gemeente Polsbroek. De gemeente had toen een oppervlakte van ca. 1166 

hectaren en kende tussen de 700-800 inwoners in ca. 84 huizen. Het aantal inwoners is in de loop 

van de eeuw langzaam gegroeid tot 1180 in 1989. Toen is de gemeente opgeheven en opgegaan 

in de gemeente Lopik.124 Polsbroek ligt volledig in het veenweidelandschap en de samenleving 

was sterk agrarisch gericht. 

 

120 Bieleman, p280-284. 
121 Reens, 1922, p76. 
122 Bieleman, 2008, p284-286. 
123 Boon, 1984. 
124 Hoven, Embden & Jongerius, 2004, p186, 187. 
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Grondgebruik in de gemeente Polsbroek 

De gemeente Polsbroek lag in een volledig veenweidegebied en bestond dan ook voor het 

overgrote deel uit grasland. Vergeleken daarmee was het aandeel bouwland, bos en boomgaarden 

in oppervlakte dan ook bijna verwaarloosbaar klein (figuur 3.4). Daarnaast waren er ook nog 

allerlei typen  grondgebruik die niet onder de agrarische gebruiken vielen, zoals kaden, wegen, 

kanalen, bermen en onbelastbare eigendommen (zoals huizen en erven). In 1910 en 1920 wordt 

er in de landbouwverslagen ook veel oppervlakte toegekend aan ‘vergraven grond, moeras, strand 

en water’. Welke landerijen binnen Polsbroek hiermee precies bedoeld werden en waarom deze 

in de eerste decennia van de twintigste eeuw zo sterk toenamen, is niet duidelijk. 

 

Figuur 3.3: Grondgebied van de gemeente Polsbroek door Jacob Kuyper, 1866 

Figuur 3.4: Procentuele verdeling in landgebruik in de gemeente Polsbroek in de periode 1866-

1940, gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen van de gemeente Polsbroek uit deze 

periode. 
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Landschappelijke ligging van de verschillende typen grondgebruik 

De landschappelijke situering van de bovengenoemde grondgebruiksvormen is goed af te lezen 

van de kadastrale minuutplans uit 1832. De bewerking daarvan in het digitale systeem HISGIS 

geeft deze in verschillende kleuren weer (figuur 3.5). De opbouw is vrij systematisch en kent een 

duidelijke zonering in de lengterichting van de boerderijkavels. De bouwlanden (roze) lagen naast 

of achter de boerderijen. Daarna volgen lange stroken weiland (groen) en de verste en laagste 

delen van de strokenverkaveling waren in gebruik als hooiland (geel). De boomgaarden lagen 

allemaal direct naast of achter de boerderij en de (gerief)bosjes lagen versnipperd door het 

landschap. 

 
De veeteelt 

Runderen waren de belangrijkste veesoort in de Lopikerwaard. Door een snelgroeiende export 

van boter en kaas naar onder andere Duitsland en Engeland groeide de rundveestapel dan ook 

sterk in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. De Lopikerwaard kenmerkte 

zich als zelfkazersgebied ten opzichte van andere weidegebieden met een hoge veebezetting. Per 

hectare werd hier 1,5 keer zoveel vee gehouden als in het weidegebied van Friesland.125 In 

Polsbroek was er in deze periode zelfs een verdubbeling in de totale rundveestapel van 726 stuks 

in 1866 naar 1389 stuks in 1900 (figuur 3.6).126 In 1910 was het gemiddeld aantal melkkoeien voor 

een boer in de Lopikerwaard ongeveer 16,8 stuks.127 

 

125 Minderhoud, 1935, p62. 
126 RHC, toegang L052 inventarisnr. 1016 en 1050. 
127 Bieleman, 2008, p393. 

Figuur 3.5: Weergave landgebruik in de gemeente Polsbroek begin 19e eeuw, fragment kadastrale kaart 1832. 
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De veeteelt in Polsbroek was vooral gericht op de zuivelproductie. Binnen de runderen maakten 

melkkoeien dan ook de grootste groep uit, met een constante omvang van rond de 80% van de 

gehele rundveestapel (figuur 3.7). De melk van deze melkkoeien werd in hoofdzaak gebruikt voor 

de kaas- en boterbereiding.128 In 1900 werd in Polsbroek 350.000 kg aan Goudse kaas en 23.000 

kg aan weiboter geproduceerd.129 

 

De varkensteelt stelde tot 1900 weinig voor in Polsbroek. Tussen 1890 en 1900 nam het aantal 

varkens echter spectaculair toe en ontstond er een bloeiende varkenshandel (figuur 3.6).130 Een 

 

128 RHC, toegang L052, inventarisnrs. 1016 1020, 1030, 1040 en 1050. 
129 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1050 
130 RHC, toegang L052, inventarisnrs. 1016 1020, 1030, 1040 en 1050. 

Figuur 3.6: Stuks vee in de gemeente Polsbroek in de periode 1866-1900. 

Figuur 3.7: Tekening van een bonte koe, typerend voor het weidebedrijf in de 19e eeuw. 
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oud gezegde in de streek luidt: “wie kaas wil maken, moet varkens houden”. Hierbij werd gedoeld 

op het feit dat het restproduct van de kaasmakerij, de wei, goed kon worden gebruikt om te voeren 

aan de varkens.131 Een toename in het kaasmaken zorgde dus ook voor een toename in de 

varkenshouderij. De varkens waren bedoeld voor de vleesconsumptie in de Hollandse steden.132 

In Polsbroek werden de varkens in 1900 vooral verhandeld met Rotterdam en met Gouda.133 Met 

een uitbreiding van de varkensstapel bouwden veel boeren een eigen varkensstal op het erf (figuur 

3.8).134 

 

Het overige vee - schapen, paarden, pluimvee en geiten - werd met name gehouden voor het eigen 

gebruik en de lokale handel. De hoeveelheid schapen nam vanaf 1866 (270 stuks) snel af tot slechts 

16 stuks in 1900.135 Dit kan te maken hebben met slechte omstandigheden voor de schapen, zo 

stierven er in 1870 veel schapen aan waterzucht vanwege de vochtige omstandigheden. 136 Het 

aantal paarden in de gemeente bleef redelijk stabiel. Van handel in paarden was niet echt sprake. 

Het grootste gedeelte van de paarden waren werkpaarden, die door de boeren in gebruik waren 

op hun boerenbedrijf. Pluimvee speelde in de veeteelt van Polsbroek nauwelijks een rol. Zeker in 

1866 was het aantal klein met 260 stuks in totaal.137 Vanaf 1880 nam de hoeveelheid pluimvee 

echter toe. Het gehouden pluimvee bestond met name uit kippen en eenden, die gebruikt werden 

voor de eieren en het vlees. Deze producten waren zowel bedoeld voor eigen gebruik als lokale 

handel met Schoonhoven en Gouda. Eenden werden gevangen in de zogenaamde eendenkooien. 

Op de kadastrale kaart van 1832 (figuur 3.5) is nog een eendenkooi te zien. Deze lagen vaak in de 

achterste delen van de hooilanden, zodat de eenden veel rust hadden. Vanaf de jaren 1920 nam 

de groei van de pluimvee in het gebied snel toe toen de door mechanisatie vrijgekomen 

 

131 Dekker et al, 2008, deel 2, p31. 
132 Bieleman, 2008, p389. 
133 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1050 
134 Dekker, 2008, deel 2, p31. 
135 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1016 1020, 1030, 1040 en 1050. 
136 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1020 
137 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1016. 

Figuur 3.8: Schuur met varkensdeurtjes aan de zijkant. 
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arbeidskrachten werden ingezet voor het houden van legkippen.138 Het gehouden aantal bokken 

en geiten was van kleine betekenis in Polsbroek. Geiten werden vooral gehouden voor hun melk, 

die slechts bedoeld was voor de eigen consumptie. 

De gezondheid van het vee was geen vanzelfsprekendheid, want veeziekten kwamen in deze 

periode veel voor. Met name de runderpest was een gevaarlijke ziekte die in verschillende 

epidemieën heeft gewoed. In de jaren 1865-1867 was er zo’n landelijke uitbraak.139 In het hele 

Groene Hart vielen in deze jaren tienduizenden stuks vee hieraan ten prooi.140 Ook in Polsbroek 

zijn er in 1866 van de in totaal 726 runderen 207 stuks gestorven aan deze ziekte.141 Om toch te 

kunnen voldoen aan de exportvraag moesten er dus in de jaren daarna extra runderen aangekocht 

worden om de veestapel weer op te kunnen bouwen. 

 

De graslanden 

Het belangrijkste verschil tussen de weilanden en de hooilanden is de bemestingsgraad. 

Graslanden werden af en toe (natuurlijk) bemest en hooilanden werden dat niet. In de 18e eeuw 

werd door iemand beschreven hoe de hooilanden in de Krimpenerwaard eruit zagen: 

“Het weiland krijgt als mest nooit iets, dan wat het vee zelf er in den weidetijd achterlaat, en het 
hooiland ontvangt volstrekt geen mest. Daarop is eeuwenlang een zuivere roofbouw gepleegd. 
Nooit wordt het gras er groen, maar ziet zomer en winter bruingeel. Het is kort, spichtig en schraal. 
Het hooi ervan is echter van uitstekende hoedanigheid. Ver van de woningen strekt het schrale 
hooiland zich uit, het overgrote deel van de polders vormend, drie vijfde tot drie kwart toe.” 142 

In de Lopikerwaard heeft het landschap er waarschijnlijk vergelijkbaar uitgezien. In de 19e eeuw 

nam het aandeel weiland ten opzichte van het hooiland toe. In het midden van de 19e eeuw was 

het oppervlakte wei- en hooiland ongeveer gelijk aan elkaar en in de daaropvolgende jaren kwam 

er steeds meer (bemest) weiland bij (figuur 3.9). Na 1920 nam de totale oppervlakte van grasland 

weer enigszins toe, richting het niveau van de jaren 1880-1890. Hoe het kan dat het oppervlakte 

grasland afnam terwijl het aantal runderen in de gemeente toenam, heeft te maken met het steeds 

intensiever gebruik van de weilanden. Door een intensievere bemesting en het opslaan van 

gedroogd gras als wintervoer voor de koeien, konden er uiteindelijk steeds meer koeien op minder 

oppervlakte gras gehouden worden.143 

 

138 Ketelaars, 1992. 
139 Bieleman, 2008 p377. 
140 Boer & Hoogendoorn, 2009, p49. 
141 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1016 
142 Boer & Hoogendoorn, 2009, p14-15. 
143 Bieleman, 2008, p396. 
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Tussen de weilanden en de hooilanden bestond een duidelijk ruimtelijk onderscheid (figuur 3.5). 

Vóór de tweede wetering (noord- en zuidzijde) lagen de weilanden, achter de wetering lagen de 

hooilanden. Toen de hooilanden langzaam verdwenen, lijkt het functioneel gezien het meest voor 

de hand liggend dat de achterste delen van de percelen het langst in gebruik waren als hooiland. 

Deze werden veel extensiever bemest en daardoor hoefde de boer minder ver met de mest het 

land op. Deze mest werd vervoerd over de sloten door middel van een schouw (figuur 3.10). Vanaf 

daar schepte de boer het handmatig over op het land.144 

 

144 Dekker et al., 2008, deel 2. 

Figuur 3.9: Oppervlakte grasland in hectare in de gemeente Polsbroek in de periode 1866-1940, 

gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen uit deze periode. 
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De akkerbouw 

Handel in akkerbouwproducten vond in de 19e en 20e eeuw nauwelijks plaats in de Lopikerwaard. 

Daar was het akkerbouwareaal niet grootschalig genoeg voor. De opbrengsten van de akkerbouw 

waren voor eigen gebruik. Een uitzondering hiervan vormde de hennepteelt, maar die was in deze 

eeuw alweer op zijn retour. In 1866 besloeg de totale oppervlakte bouwland in de gemeente 

ongeveer 23 hectare (figuur 3.11). De grote landbouwcrisis van 1875-1895 is ook in het 

akkerbouwareaal van Polsbroek terug te zien. In 1880 en 1890 nam de oppervlakte bouwland af 

tot 16,3 hectare. De prijzen van de akkerbouwproducten daalden sterk en akkerbouw werd 

economisch minder rendabel.145 Tussen 1890 en 1900 nam de oppervlakte landbouwgrond weer 

even toe, om in het decennium daarna weer sterk terug te vallen naar slechts 8,33 hectaren. Waar 

deze plotselinge terugval door veroorzaakt werd is niet duidelijk. Tussen 1910 en 1920 

verdriedubbelde het landbouwareaal juist weer. Wellicht dat deze toename te maken had met de 

Eerste Wereldoorlog en de toen verplicht gestelde productie van voedselgewassen voor 

consumptie in eigen land. In de crisisjaren die op de oorlog volgden, daalden de landbouwprijzen 

en daalde daarmee ook het akkerbouwareaal opnieuw tot slechts 7,74 hectare. 

 

145 Bieleman, 2008, p279-280; Zanden, 1985. 

Figuur 3.10: Boer op een schouw in Zegveld, periode 1980-1985. 
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De bouwlanden van Polsbroek waren in de 19e en 20e eeuw vrijwel zonder uitzondering te vinden 

rondom de boerderijen aan de Polsbroekerwetering (figuur 3.12). Doordat deze gronden dicht bij 

de boerderij lagen waren ze goed bereikbaar en lagen ze een fractie hoger dan de achterliggende 

percelen. 

 

 

Aardappelen waren het meest geteelde gewas in de Polsbroek in de 19e en begin 20e eeuw (figuur 

3.11). Deze aardappelen werden gebruikt voor de eigen consumptie.146 De aardappeloogst was 

sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. In sommige jaren speelden aardappelziekten een 

rol, onder andere in 1900 woedde de aardappelziekte erg en heeft het de opbrengst van de 

gewassen erg verslechterd.147 

 

146 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1016 1020, 1030, 1040 en 1050. 
147 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1050. 

Figuur 3.11: Oppervlakte en samenstelling van de landbouwgewassen in hectare in de gemeente Polsbroek in de 

periode 1866-1940, gebaseerd op de landbouwverslagen uit de gemeente Polsbroek in deze periode. 

Figuur 3.12: Bouwlanden in Polsbroek gesitueerd rondom de boerderijen, fragment kadastrale kaart 1832. 
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Naast aardappelen voor de eigen consumptie, werden er ook voedergewassen voor het vee 

geteeld (figuur 3.11). Mangelwortels, pastinaken en suikerbieten waren hier de voornaamste 

gewassen voor. De oppervlakte van de teelt van mangelwortels varieerde in de 19e en begin 20e 

eeuw tussen de 1 en 5 hectare. Pastinaken werden alleen in de periode vóór 1890 gebruikt. In de 

periode rond 1920 deed de suikerbiet zijn intrede. In 1920 was dit zelfs het belangrijkste gewas. 

Vanaf 1932 was dit gewas weer verdwenen uit Polsbroek.148 

Hennep, het gewas dat in de 16e en 17e eeuw zo belangrijk was in de Lopikerwaard, was in de 

periode 1866-1870 nog in geringe mate in Polsbroek aanwezig (figuur 3.11). Na deze tijd verdween 

het gewas. De afname van de hennepteelt was al in de eerdere eeuwen ingezet, mede door een 

kleinere vraag naar zeildoeken en een versterkte concurrentie vanuit onder andere Rusland. In de 

loop van de 19e eeuw is de hennep uit het hele gebied verdwenen.149 

 

De fruitteelt 

Bijna alle boerderijen in Polsbroek hadden een kleine huisboomgaard op het erf. Deze 

boomgaarden leverden fruit voor eigen gebruik. De totale oppervlakte was klein in vergelijking 

met andere landgebruiken en lag tussen de 2 en de 7 hectare (figuur 3.13). In Polsbroek bestonden 

deze boomgaarden vooral uit appel- en perenbomen.150 Vaak bestonden deze boomgaardjes uit 

enkele tot een vijftiental bomen in variërende leeftijden (figuur 3.14).151 

 

Een grootschalige fruithandel in Polsbroek is waarschijnlijk niet aan de orde geweest. Wel wordt 

in 1890 gesproken over de verzending van fruit naar Gouda, dus in die jaren lijkt er wel een (kleine) 

fruithandel te zijn geweest.152 Ook in 1870 wordt er gesproken over een hoge fruitprijs en daarmee 

een redelijke opbrengst, wat wijst op een fruithandel.153 Vanaf 1900 wordt uit de 

 

148 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1016 1020, 1030, 1040, 1060, 1069 en 1078. 
149 Verhagen, 1986, p29. 
150 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1016 1020, 1030, 1040, 1060, 1069 en 1078. 
151 Dekker et al., 2008, deel 2, p58. 
152 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1040. 
153 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1020. 

Figuur 3.13: Oppervlakte boomgaard in hectare in de gemeente Polsbroek in de periode 1866-1940, 

gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen van deze periode. 

? ? ? 
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landbouwverslagen duidelijk dat de boomgaarden slechts nog voor eigen gebruik zijn. Van een 

echte fruithandel is in die jaren dus geen sprake meer.154 

  

De landschappelijke situering van de boomgaarden is heel systematisch langs de boerderijen 

(figuur 3.5). Boomgaarden waren dan ook een vast onderdeel van het boerenerf. Dieper in de 

polder zijn geen boomgaarden meer te vinden. Dit is te verklaren omdat de boomgaarden vaak 

een tuinfunctie hadden en de opbrengst meestal bedoeld was voor eigen gebruik. Ook lagen de 

gronden hier een fractie hoger dan verder weg in de polders en waren dus beter geschikt voor de 

boomgaarden. 

De houtteelt 

Het telen van hakhout is eeuwen geleden al ontstaan om een voortdurende houtopbrengst te 

waarborgen. In Polsbroek werd geen grootschalige hakhout geteeld, maar waren dit vaak 

individuele geriefbosjes en houtsingels. In oppervlakte besloeg het ‘bos’ slechts tussen de 2 en 8 

hectare.155 Deze hakhoutbosjes waren verdeeld in kleine oppervlaktes en lagen op sommige 

plekken dicht achter de boerderij en op andere plekken verderop in de polders (figuur 3.15 en 

figuur 3.16). Het hout werd hier geteeld voor eigen gebruik als brandhout, bouwhout en voor het 

maken van gereedschap en gebruiksvoorwerpen. Verschillende boomsoorten die hier vaak 

voorkwamen zijn wilg, es, els, eik en iep. De bomen werden vaak dicht bij de grond afgezaagd om 

de stronken vervolgens te laten uitlopen. Om de geriefbosjes lag vaak een sloot om zo het vee uit 

de bosjes te houden. Sommige geriefbosjes werden ook gebruikt om vee te begraven dat 

gestorven was aan de pest. Deze bosjes worden ook wel pestbosjes genoemd.156 

 

154 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1050. 
155 RHC, toegang L052, inventarisnr. 1016 1020, 1030, 1040, 1060, 1069 en 1078. 
156 Horsmans, 1989, p. 48. ; Dekker et al., deel 2, 2008, p64. 

Figuur 3.14: Huisboomgaard bij een boerderij in Benschop. 
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Figuur 3.15: Geriefbosje in de polder bij Montfoort. 

Figuur 3.16: Weergave bosjes (donkergroene percelen), fragment Bonnekaart 1881. 
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Naast de geriefbosjes werden ook houtsingels gebruikt om hout te leveren. Houtsingels zijn 

lijnvormige aanplantingen van bomen, vaak langs perceelsgrenzen (figuur 3.17). De houtsingels 

varieerden van één tot meerdere bomenrijen. Ze vormden geen echte bosbiotoop, daar waren ze 

te smal voor. Naast houtlevering zorgden ze ook voor beschutting en als eigendomsgrens. 

Houtsingels waren kenmerkend in het landschap omdat ze het besloten landschap van de erven 

in verbinding brachten met het open landschap in de polders. Knotwilgen zijn een vorm van 

houtsingels die erg kenmerkend zijn voor de Utrechtse Waarden.157 

 

 

 

  

 

157 Dekker et al., deel 2, 2008, p69-71. 

Figuur 3.17: Restanten van houtsingels langs de perceelsgrenzen in Benschop. 
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3.3 Het agrarisch landschap van de gemeente 

Jaarsveld in de 19e en 20e eeuw 
Jaarsveld is een voormalig gemeente gelegen in het zuiden van de Lopikerwaard aan de rivier de 

Lek (figuur 3.18) en bevatte de buurtschappen Jaarsveld, Jaarsvelderkapel en Graaf. De 

oppervlakte van de gemeente was ca. 1307 hectare. Ook in Jaarsveld nam de bevolkingsomvang 

in de 19e en 20e eeuw toe. In 1808 kende de gemeente 756 inwoners en in 1840 was dat aantal 

opgelopen tot 1079.158 Deze woonden samen in 148 huizen. Honderd jaar later was dit aantal 

gegroeid naar 1412 inwoners in 338 huizen. In 1943 is de gemeente opgeheven en opgegaan in 

de grotere gemeente Lopik.159 

  

De gemeente Jaarsveld lag op de stroomrug van de Lek en vormde daarmee een overgangsgebied 

van het rivierkleigebied naar het veenweidegebied. De directe gebieden langs de rivier lagen 

hoger dan het achterland, wat weer meer richting een veenweidelandschap gaat (figuur 3.19). Het 

agrarisch bedrijf in Jaarsveld heeft dan ook zowel componenten van de veenweide- (belangrijk 

aandeel veeteelt) als de rivierkleigebieden (fruitteelt en grienden). 

 

158 Boon, 1984; Hoven, Embden en Jongerius, 2004, p188, 189. 
159 Hoven, Embden en Jongerius, 2004, p188, 189. 

Figuur 3.18: Overzichtskaart van de gemeente Jaarsveld door Jacob Kuyper, ca. 1865. 
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Overzicht van het grondgebruik 

Het landgebruik in Jaarsveld kende in de 19e en 20e eeuw veel afwisseling. In oppervlakte waren 

de graslanden en de houtteelt de belangrijkste agrarische gebruikstypen. Daarnaast waren ook 

bouwland en boomgaarden prominent in het agrarisch landschap aanwezig (figuur 3.20). 

 

Een aantal dingen hierin vallen direct op. Het eerste is de afname in het aandeel bossen (in deze 

gemeente met name grienden) dat plaatsvind vanaf 1890. Dit verlies in bos wordt grotendeels 

gevuld met een toename in grasland, wat doet vermoeden dat grienden werden omgezet naar 

grasland. Daarnaast neemt het aandeel bouwland af vanaf 1920 en neemt het aandeel 

boomgaarden juist toe vanaf 1890. 

Algemene landschappelijke verdeling 

In de kadastrale kaart van 1832 is de ruimtelijke ligging van deze verschillende agrarische 

landschappen binnen de gemeente goed te zien. 

In het lichtblauw zijn de hooilanden weergegeven. Deze liggen allemaal buiten de Lekdijk in de 

uiterwaarden. Het gebied tussen de Lekdijk en de Lopikerweg (ontginningsas) lijkt in eerste 

instantie niet heel systematisch ingedeeld. De bospercelen (grienden, donkergroen) liggen in 

grotere groepen bij elkaar. Verder is het landschap afwisselend in gebruik als weiland (lichtgroen), 

boomgaard (groen) en akkerbouwland (roze). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.20: Procentuele verdeling in landgebruik in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-1929, gebaseerd op 

de gemeentelijke landbouwverslagen uit deze periode. 

Figuur 3.19: Fragment Actuele Hoogtekaart Nederland (AHN3). 
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In de kadastrale minuutplans uit 1832 zijn deze verschillende typen van agrarisch landgebruik 

ingetekend. In het digitale programma HISGIS zijn deze in kaart gebracht aan de hand van 

verschillende kleuren (figuur 3.21). In de landschappelijke situering lijkt in eerste instantie weinig 

structuur te zitten. Met uitzondering van de hooilanden, die zich allemaal in de uiterwaarden 

bevinden. Wel liggen veel percelen met hetzelfde grondgebruik vaak in grotere groepen bij elkaar. 

De veeteelt 

Ook in het rivierengebied werd de veehouderij eind 19e eeuw steeds belangrijker. In deze streek 

was de relatieve prijsstijging van veehouderijproducten ten opzichte van de akkerbouwprijzen 

reden om zich na 1850 steeds meer op de veehouderij te richten.160 

De belangrijkste veesoort die aanwezig was in Jaarsveld in de 19e en de 20e eeuw waren, de 

runderen (figuur 3.22), waarvan het grootste gedeelte melkkoeien waren. Het totaal aantal 

runderen in Jaarsveld nam gestaag toe van 371 stuks in 1866 naar 746 stuks in 1900. In de periode 

1900-1910 – na de landbouwcrisis - nam het aantal runderen weer sterk af tot 527 stuks. In 1910 

had een boer gemiddeld 10,2 melkkoeien op zijn bedrijf. Het grootste melkveebedrijf in 1910 in 

Jaarsveld had in totaal 30 koeien.161 

Het overgrote deel van de runderen waren melkkoeien en kalveren. Van de honderden runderen 

waren er slechts enkele tientallen springstieren en mestossen. Springstieren werden gebruikt voor 

het dekken van de koeien. In 1910 waren er in totaal 8 springstieren in Jaarsveld. Ook jongvee 

werd veel gehouden als gevolg van de melkproductie. In 1910 had een boer gemiddeld 5,2 stuks 

jongvee per bedrijf.162 

In 1890 vond veel melkveehandel plaats met buitenlandse gebieden. Met name Pruissen, Saksen 

en Frankrijk worden genoemd. Volgens het gemeentelijk landbouwverslag is de handel goed en 

 

160 Bieleman, 2008, p358, 359. 
161 RHC, toegang L003, inventarisnr. 478. 
162 RHC, toegang L003, inventarisnr. 478. 

Figuur 3.21: Weergave landgebruik in de gemeente Jaarsveld begin 19e eeuw, fragment kadastrale kaart 1832. In het rood zijn 

de grenzen weergegeven van de toenmalige gemeente. 
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levendig.163 Tien jaar later, in 1900, was het accent van de melkveehandel verplaatst naar het 

binnenland, met name in Rotterdam.164 De melk die de koeien produceerden, werd met name 

gebruikt voor de kaasmakerij en de boterbereiding. In Jaarsveld werd met name Goudse volvette 

kaas gemaakt. In 1900 werd in de gemeente een jaaropbrengst gehaald van 132.480 kg Goudse 

kaas, een aanzienlijke hoeveelheid voor een relatief klein dorp.165 Als boter werd er vooral 

weiboter en roomboter gemaakt. De opbrengsten hiervan waren in 1900 respectievelijk 8280 kg 

en 2080 kg. In de winter en in tijden van crisis werd de melk ook wel als consumptiemelk aan de 

steden verhandeld.166 

 

De focus van de veeteelt in Jaarsveld lag op de koeien en de zuivelbereiding, maar ook ander vee 

werd er gehouden. In eerste instantie gold voor varkens dat zij slechts gehouden werden voor  

eigen gebruik.167 In 1890 wordt echter genoemd dat de handel in varkens groeiende was.168 Dit is 

terug te zien in de cijfers, want in 1900 was het aantal varkens in de  gemeente sterk 

toegenomen.169 Dit past binnen de nationale trend van de varkenshandel, die vooral werden 

gehouden voor de vleesproductie. De varkens werden gemest met wei, een bijproduct van de 

kaasproductie. De varkens uit Jaarsveld werden onder andere geteeld voor afzetmarkten in 

Engeland en Duitsland.170 In 1910 had een boer gemiddeld 8,1 varkens per bedrijf. Veel boeren 

hadden slechts enkele varkens maar er waren enkele varkensboeren die tot 50 stuks varkens 

hielden.171 

 

163 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473 
164 RHC, toegang L003, inventarisnr. 475 
165 RHC, toegang L003, inventarisnr. 475. 
166 Bieleman, 2008, p389. 
167 RHC, toegang L003, inventarisnr. 471 en 472. 
168 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473. 
169 RHC, toegang L003, inventarisnr. 475. 
170 RHC, toegang L003, inventarisnr. 475. 
171 RHC, toegang L003, inventarisnr. 478. 

Figuur 3.22: Stuks vee in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-1910. 
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De schapenfokkerij in deze gemeente was niet zo groot in de 19e en 20e eeuw. Er werden tussen 

de 60 en de 200 schapen gehouden (figuur 3.22). Men vond de grondslag in deze streek te vochtig 

voor de schapen, waardoor schapen snel ziektes kregen.172 In 1910 waren er van de 47 boeren in 

Jaarsveld slechts 8 boeren die schapen hielden. Het aantal paarden in Jaarsveld verschilde in deze 

periode tussen de 55 en 90 paarden. Dit waren allemaal werkpaarden die werden ingezet op het 

eigen bedrijf. 173 Het pluimvee aantal bleef lange tijd min of meer gelijk, maar kende vanaf 1890 en 

met name 1910 een groei. Vanaf 1920 vond er landelijk een groei plaats in de pluimveesector.174 

Er werden met name hoenders en eenden gehouden. Er was handel in kippen- en eendeneieren 

en in de dieren zelf. Een groot deel van de eieren en het vlees werd ook voor eigen consumptie 

gebruikt.175 Ook het aantal geiten en bokken kende een stijging tussen 1890 en 1900. In 1910 

waren er van de 47 boeren 17 geitenhouders. Het houden van geiten was echter niet de 

belangrijkste bedrijfsvoering maar men had er maximaal 4. Deze werden op de boerderij voor het 

eigen gebruik gehouden.176 Tot slot heeft er ook bijenteelt plaatsgevonden in Jaarsveld. Deze teelt 

nam echter al sterk af tussen 1866 en 1870 en vond vanaf 1880 nauwelijks meer plaats. In 1870 

wordt er toelichting gegeven dat de honing en de was niet meer systematisch gewonnen werden 

in de gemeente en dat de teelt daarom niet of nauwelijks meer plaatsvond vanaf die tijd.177 

 

De graslanden 

De weerslag van de grote veehouderijsector in het agrarisch landschap is vooral terug te zien in 

de hoeveelheid grasland in de gemeente. Tussen 1880 en 1900 nam het oppervlakte grasland snel 

toe (figuur 3.23). Deze toename had te maken met de overschakeling naar de veeteelt in deze 

periode.178 De groei van het oppervlakte grasland zat met name in een toename van de 

hoeveelheid weiland. Waar in 1866 nog het grootste deel van het grasland uit hooiland bestond, 

nam deze oppervlakte daarna  af en de hoeveelheid weiland toe. In de periode 1900-1910 nam  

het grasland, wederom overeenkomstig met het aantal runderen, flink af. Tussen 1910 en 1920, 

de jaren van onder andere de Eerste Wereldoorlog, nam de hoeveelheid grasland weer toe.179 Dit 

kan te maken hebben met de hoge zuivelprijzen uit de oorlog, waardoor de veestapel en dus ook 

het oppervlakte grasland weer groeide. Na 1920 ontstond er echter een sterke achteruitgang in 

de hooihandel die te maken had met onder andere de opkomende mechanisatie.180 De 

verwachting is dat het oppervlakte hooiland na 1920 dus verder afnam ten opzichte van het 

oppervlakte weiland. 

 

172 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473. 
173 RHC, toegang L003, inventarisnr. 478. 
174 Ketelaars, 1992. 
175 RHC, toegang L003, inventarisnr. 471, 472, 473 en 475. 
176 RHC, toegang L003, inventarisnr. 478. 
177 RHC, toegang L003, inventarisnr. 471. 
178 Zanden, 1985, p303. 
179 RHC, toegang L003, inventarisnr. 476. 
180 Bieleman, 2008, p368. 
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Op de weergave van de kadastrale minuutplans van Jaarsveld (figuur 3.21) is duidelijk de 

verschillende ligging tussen de wei- en de hooilanden te zien. De weilanden (de lichtste kleur 

groen) lagen binnendijks tussen de bossen, de bouwlanden en de boomgaarden in. De lichtblauwe 

gebieden langs de rivier waren als uiterwaard in gebruik als hooilanden (figuur 3.24). Deze 

hooilanden lagen vrijwel allemaal buitendijks aan de Lek. Met name aan de meest westelijke 

meanderbocht lagen veel hooilanden, omdat de uiterwaarden hier het grootst zijn. 

 

Figuur 3.23: Oppervlakte grasland in hectaren in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-1932, gebaseerd 

op de gemeentelijke landbouwverslagen van deze periode. 

Figuur 3.24: Uiterwaarden bij Jaarsveld. Vroeger waren de gehele uiterwaarden in gebruik als hooiland, 

tegenwoordig is dit nog maar een klein deel. 
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De kwaliteit van de wei- en hooilanden was sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Vochtige omstandigheden zorgden vaak voor een slechte opbrengst, zoals in 1866 en 1870, terwijl 

in droge zomers de grasopbrengst erg goed was, zoals in 1880.181 Een goede grasopbrengst zorgde 

indirect voor een hogere productie van zuivel en was dus belangrijk voor de handel. In 1890 wordt 

er gesproken over vloeigraslanden. Van de 210 hectare hooiland is 150 hectare in gebruik als 

vloeigrasland. Door middel van het doorgraven van kaden werden deze gebieden regelmatig 

overstroomd door voedselrijk rivierwater dat daardoor voor bemesting zorgt. Dit systeem zorgde 

voor een betere kwaliteit en opbrengst van het hooi, mits het water niet te lang bleef staan en er 

een kleine laag slib werd afgezet.182 Waar deze vloeiweiden precies lagen is niet duidelijk, maar er 

kan aangenomen worden dat deze, net als de andere hooilanden, in de uiterwaarden lagen 

waardoor de rivierslib er gemakkelijk afgezet kon worden. 

In de periode 1930-1940, wat ook wel crisisjaren genoemd worden, intensiveerde het weidebedrijf 

door het intensiever gebruiken van de graslanden. De boeren gingen beter beweiden en bemesten 

waardoor de productiviteit omhoog ging. Door gras beter op te slaan en kunstmatig te drogen, 

kon men zoveel mogelijk voer uit het eigen bedrijf winnen. De hooilanden werden daarnaast nog 

als aanvulling gebruik, maar namen in oppervlakte waarschijnlijk snel af.183 

 

De akkerbouw 

In het landbouwverslag van 1880 is aangegeven dat de akkerbouw in Jaarsveld slechts als een 

bijzaak werd beschouwd naast de veeteelt. De opbrengsten van de akkerbouw waren 

hoofdzakelijk voor het eigen gebruik van de inwoners. Handel vond niet of nauwelijks plaats.184 

Tussen 1850 en 1878 waren de landbouwprijzen in Nederland relatief gunstig. In Jaarsveld nam 

in deze periode het oppervlakte bouwland toe van 61 tot 100 hectare (figuur 3.25). Daarna volgde 

de grote landbouwcrisis en als gevolg daarvan werden door heel Nederland akkerbouwlanden 

omgezet naar graslanden omdat die op dat moment economisch rendabeler waren.185 Ook in 

Jaarsveld vond die verandering plaats en dit resulteerde in een afname van het 

landbouwoppervlakte tot 72 hectare in 1890.186 Na deze landbouwcrisis herstelde het akkerareaal 

zich weer enigszins en nam weer toe naar 98 hectare in 1910.187 Na de periode van de Eerste 

Wereldoorlog kwam Nederland door een structurele overproductie echter weer in een crisis 

terecht en kelderden de landbouwprijzen opnieuw sterk. In deze periode van overproductie en 

crisis nam het akkerareaal in Jaarsveld opnieuw sterk af tot uiteindelijk slechts 26 hectare in 

1929.188 

 

181 RHC, toegang L003, inventarisnr. 471 en 472. 
182 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473 
183 Velden, 1943, p335. 
184 RHC, toegang L003, inventarisnr. 472. 
185 Bieleman, 2008, p362-363. 
186 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473. 
187 RHC, toegang L003, inventarisnr. 476. 
188 RHC, toegang L003, inventarisnr. 476. 
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Akkerbouwpercelen hebben over het algemeen een iets drogere grond nodig dan graslanden en 

liggen dan ook vaak op de hogere gebieden in het landschap. Op de kleuren van de Bonnekaart 

(figuur 3.26) is het bouwland in het wit te zien. Een groot complex van bouwlanden bevond zich 

hier  in de binnenbocht van de Lek ten westen van de dorpskern Jaarsveld. Terugkijkend naar de 

hoogtekaart (figuur 3.19) is op deze plek een verhoogde ligging van het landschap te zien, wat dit 

kan verklaren. Daarnaast liggen er nog een aantal kleinere bouwlanden dicht achter de boerderijen 

en nog enkele percelen versnipperd door het gebied. 

Figuur 3.25: Oppervlakte landbouwgewassen in hectaren in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-1929, gebaseerd 

op de gemeentelijke landbouwverslagen uit deze periode. 

Figuur 3.26: Weergave bouwlanden (witte percelen), fragment Bonnekaart 1890. 
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Het meest geteelde gewas in Jaarsveld in de 19e en 20e eeuw was de aardappel. Deze werd 

gebruikt voor de eigen consumptie van de inwoners.189 Een gevaar voor de productie van 

aardappels was de aardappelziekte. In 1866 en in 1900 waren daar twee grote uitbraken van, 

waardoor het gewas een slechte opbrengst gaf. In de andere jaren was de opbrengst van de 

aardappelen vaak redelijk stabiel.190 

Het aandeel granen van de totale landbouwproducten nam over de jaren af. Waar in 1866 nog 

23,6 hectare in gebruik was voor de teelt van granen (tarwe, rogge en haver), was dat in 1929 nog 

slechts 5,25 hectare.191 Deze afname in graanproductie heeft waarschijnlijk te maken met de 

schuivende nadruk op de veeteelt, waardoor de voedergewassen de granen verdrongen. 

Daarnaast waren de graanprijzen in deze periode ook niet stabiel en was het economisch gezien 

veiliger om te produceren voor de veeteelt.192 

Het feit dat de akkerbouw in Jaarsveld slechts bedoeld was voor eigen consumptie of in dienst 

stond van de veeteelt blijkt uit de hoeveelheid voedergewassen die werden geteeld. 

Voedergewassen bestonden hier met name uit mangelwortels en pastinaken en vanaf 1890 werd 

ook de voederbiet hier een groot onderdeel van. In 1890, toen er ook een toename in het aantal 

rundvee plaatsvond, was er een grote opleving aan voederbieten en werden er 20 hectaren 

verbouwd. Hiermee verdrongen ze met name de aardappel als gewas.193 Hierna nam het aantal 

voedergewassen weer wat af. Het staat niet duidelijk in de landbouwverslagen vermeld, maar 

waarschijnlijk bleven deze voedergewassen op de bedrijven voor het eigen vee. Ook werd er veel 

krachtvoer door de boeren geïmporteerd. 

Overige gewassen die binnen de akkerbouw in Jaarsveld slechts een kleine rol speelden waren 

hennep, peulvruchten (bonen, erwten) en suikerbieten. De hennepteelt, die in de 16e en 17e eeuw 

in de Lopikerwaard zo groot was, nam in de 19e eeuw af totdat het in 1880 helemaal verdwenen 

was.194 

De kwaliteit van de landbouw was afhankelijk van verschillende componenten die niet altijd te 

reguleren waren. Uit de landbouwverslagen blijkt dat weersomstandigheden veel invloed hadden 

op de kwaliteit en de opbrengst van een gewas. Hierbij was er vaak ook een onderscheid tussen 

de hooggelegen en de laaggelegen gronden, waarbij laaggelegen gronden vaker last hadden van 

vochtige weersomstandigheden. Ook plagen van dieren konden effect hebben op de 

gewasopbrengst. Zo werd er in 1866 gesproken van een muizenplaag op de hogere gronden.195 In 

1890 was er met name overlast van slakken, vinken, kraaien, kevers en aardlooijen (ook wel 

aardvlooien) die de gewassen schade toebrengen.196 

In de periode 1866-1929 hebben in de landbouwsector verschillende vernieuwingen hun intrede 

gedaan in Jaarsveld. In de jaren 1868 en 1869 is besloten een drainagestelsel toe te passen. De 

aanleg is in 1870 begonnen.197 Vanaf 1890 werden er in totaal 5 hectare land in de gemeente mee 

gedraineerd. Ook wordt er in 1890 gesproken van een nieuwe manier van ploegen, namelijk het 

 

189 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473 en 476. 
190 RHC, toegang L003, inventarisnr. 471, 472, 473, 475 en 476. 
191 RHC, toegang L003, inventarisnr. 471 en 476. 
192 Bieleman, 2008, p362, 363. 
193 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473. 
194 RHC, toegang L003, inventarisnr. 471 en 472. 
195 RHC, toegang L003, inventarisnr. 471. 
196 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473. 
197 RHC, toegang L003, inventarisnr. 471. 
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diepploegen en diepspitten, wat goede resultaten opleverde. In deze periode kwamen ook de 

ijzeren ploegen steeds meer in gebruik.198 

 

De fruitteelt 

De rivierkleigronden in de gemeente Jaarsveld bleken erg geschikt voor boomgaarden, waardoor 

ook de fruitteelt een belangrijk onderdeel was van het agrarisch landschap. Halverwege de 19e 

eeuw waren boomgaarden vaak nog kleine huisweides met een aantal fruitbomen, die in de directe 

omgeving van de boerderij lagen. Na 1850 kon men ook in deze sector profijt halen uit de nieuwe 

afzetmarkten in het geïndustrialiseerde Engeland en Duitsland. In 1890 waren deze landen dan 

ook de grootste importeurs van het fruit uit Jaarsveld.199 Na 1875 groeide ook de binnenlandse 

markt en in 1900 werden dan ook de meeste appels in Jaarsveld verzonden naar Rotterdam en 

Gouda.200 Door deze groeiende afzetmarkt werd er in het hele rivierengebied op steeds grotere 

schaal fruit geteeld. Het oppervlakte boomgaarden in de gemeente Jaarsveld nam daarmee toe 

van 63 hectare in 1866 naar 119 hectare in 1929 (figuur 3.27). De fruitteelt bestond hoofdzakelijk 

uit appels en peren. In kleinere mate werden er ook kersen geteeld. In 1870 bestond 14% van de 

boomgaarden uit kersenbomen en de overige 86% uit appel- en perenbomen.201 De fruithandel 

was een belangrijke inkomstenbron voor de boeren van Jaarsveld, met name in de crisisjaren 

1920-1940. In deze jaren was de fruitteelt de enige sector die relatief stabiel bleef en geen 

overheidssteun nodig had.202 

 

 

198 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473. 
199 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473. 
200 Zanden, 1985, p309-312; RHC, toegang L003, inventarisnr. 475. 
201 RHC, toegang L003, inventarisnr. 471. 
202 Bieleman, 2008, p370. 

Figuur 3.27: Oppervlakte boomgaard in hectare in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-1929, 

gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen van deze periode. 
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Landschappelijk gezien lagen de kleinere boomgaarden op de boerderij-erven en de grotere 

boomgaarden op de hogere gronden tussen de Lopikerwetering en de Lekdijk (figuur 3.28). Deze 

werden afgewisseld met percelen bos, met grasland en in wat mindere mate met bouwland. 

 

In het begin van de 19e eeuw had de fruitteelt nog sterk het karakter van een kleinschalige 

neventak. Het kwam vaak voor dat boeren niet zelf het fruit oogstten, maar dat ze dat in de 

voorzomer aan het publiek overlieten. Dit verkochten ze dan en de koper moest het fruit 

vervolgens zelf plukken en verhandelen.203 In de periode 1850-1900 namen de fruitprijzen sterk 

toe en daarmee ook het oppervlakte van de boomgaarden. De fruitteelt werd steeds grootschaliger 

en in de grote boomgaarden werd fruit geteeld voor de handel door gespecialiseerde bedrijven. 

Kenmerkende elementen van deze grote boomgaarden zijn heggen en windsingels om de bomen 

te beschermen.204 

Belangrijk om de diversiteit van het toenmalige landschap te begrijpen is het feit dat boomgaarden 

niet alleen maar als boomgaard werden gebruikt, maar vaak een dubbelfunctie hadden. 

Boomgaarden bestonden toen meestal uit hoogstammen zodat er vee onder geweid kon worden. 

Zo werden de boomgaarden ook gebruikt als weiland en als bouwland. Rond 1900 werden de 

boomgaarden beweid door zowel jongvee als door varkens. Op boomgaarden die ook in gebruik 

waren als bouwland werden toen ook mangelwortels en aardappelen verbouwd.205 Halverwege de 

20e eeuw werd het oppervlakte boomgaarden nog verder uitgebreid. Door modernisering 

 

203 Bieleman, 2008, p368. 
204 Dekker et al., deel 2, 2008, p58, 59. 
205 RHC, toegang L003, inventarisnr. 475. 

Figuur 3.28: Weergave boomgaarden (gestipte percelen) op de Bonnekaart uit 1897. 
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maakten de gemengde boomgaarden steeds meer plaats voor de aanplant met één soort (figuur 

3.29).206 

 

 

De houtteelt 

“In de gemeente [Jaarsveld] legt men zich hoofdzakelijk tot hout- en teencultuur en 

zuivelbereiding toe”.207 Dit staat geschreven in het landbouwverslag van 1880. Dat de hout- en 

teencultuur zo prominent genoemd wordt geeft aan hoe groot het belang van deze teelt was in het 

agrarisch cultuurlandschap van Jaarsveld in de 19e eeuw. 

Het overgrote deel van de houtteelt in Jaarsveld bestond uit griendbossen (figuur 3.30). Dit waren 

percelen waar wilgen aangeplant werden die waren afgeknot en waar jaarlijks de jonge loten 

(tenen) van werden geoogst. Van deze tenen konden verschillende artikelen worden gemaakt, 

zoals manden en hoepels.208 Beide producten waren voor Jaarsveld belangrijk. In 1880 werd 

genoemd dat met name de handel in hoepels erg goed is en in 1890 werd de handel in mandenhout 

als erg gunstig aangemerkt.209 Er waren twee soorten grienden: hakgrienden en snijgrienden. 

Hakgrienden werden om de 3-4 jaar geoogst en snijgrienden werden elk jaar geoogst.210 

 

206 Dekker et al., deel 2, 2008, p58, 59. 
207 RHC, toegang L003, inventarisnr. 472. 
208 Povée, 2004, p80. 
209 RHC, toegang L003, inventarisnr. 472 en 473. 
210 Dekker et al., deel 2, 2008, p64-65. 

Figuur 3.29: Grootschalige boomgaard naast de Lekdijk in de voormalig gemeente Jaarsveld. 
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Een veel kleiner deel was in gebruik als hakhout. Dit hout bestond vooral uit elzen- en 

wilgenhout.211 De reden waarom het oppervlakte hiervan zoveel kleiner is, is waarschijnlijk omdat 

ook dit hakhout vooral in de vorm van geriefbosjes aanwezig was. Geriefbosjes zijn kleine stukjes 

bos waar gebruikshout werd geteeld. Deze stonden vlak bij het erf of juist wat verder in de polders. 

 

Tot 1870 was het oppervlakte land dat in gebruik was als griend nog meer dan 550 hectare. Vooral 

in de periode 1880-1890 nam dit oppervlakte snel af tot rond de 250 hectare (figuur 3.31). De 

oorzaak van deze afname is een slechte handel in het griendhout, zoals wordt genoemd in het 

landbouwverslag van 1890.212 Ook in 1900 wordt aangegeven dat er nog steeds hectaren bos 

werden omgezet naar andere gebruikslandschappen, zoals bouwland, omdat dit economisch 

rendabeler is.213 

 

211 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473 en 475. 
212 RHC, toegang L003, inventarisnr. 473. 
213 RHC, toegang L003, inventarisnr. 475. 

Figuur 3.30: Griend bij landgoed Linschoten, de enige plek in de Utrechtse Waarden waar ze nog bestaan. 
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Deze achteruitgang van bosareaal is ook goed te zien in de topografische kaarten van 1876 en 

1936 (figuren 3.32 en 3.33). Veel van de percelen die in 1876 nog als bos aangegeven staan, zijn 

in 1936 overgegaan naar grasland. 

 

 

Figuur 3.31: Oppervlakte houtteelt in hectaren in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-1929, gebaseerd op 

de gemeentelijke landbouwverslagen van deze periode. 

Figuur 3.32: Weergave van de percelen bos voor de houtteelt (donkergroen), fragment Bonnekaart 1876. 
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Landschappelijk gezien waren de grienden met name te vinden op percelen tussen de Lopikerweg 

en de Lekdijk in, met ook een paar percelen buitendijks in de uiterwaarden. Grienden deden het 

goed op natte grond, daarom zijn ze langs het hele rivierengebied te vinden op gronden direct 

langs de rivier of binnendijks op plekken waar kwelwater aan de oppervlakte komt. Veelal wordt 

grond gebruikt voor de griendcultuur als de bodem niet geschikt is voor andere gebruiksfuncties, 

zoals de akkerbouw, fruitteelt of als grasland. 

Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw begonnen de grienden hun oorspronkelijke functie te 

verliezen omdat steeds minder producten van hout werden gemaakt en je het benodigde hout ook 

goed kon importeren. Zowel de grienden als de hakhoutbosjes verloren daarmee hun nut en 

werden veelal verwaarloosd of opgeruimd.214  

 

214 Dekker et al., deel 2, 2008, p64-65. 

Figuur 3.33: Weergave van de percelen bos voor de houtteelt (donkergroen), fragment topografische kaart 1936. 
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3.4 Conclusie 
Alles in beschouwing nemend is te zien dat de agrarische bedrijfsvoering in Polsbroek en Jaarsveld 

in de 19e en 20e eeuw een onderdeel waren van het (inter)nationale agrarische systeem. De 19e 

eeuw kenmerkte zich door internationale industrialisatie en daarmee een groeiende afzetmarkt 

voor Nederlandse landbouwproducten. Toenemende zuivelprijzen ten opzichte van de 

landbouwprijzen deed in deze eeuw steeds meer agrariërs in zowel Polsbroek als Jaarsveld 

beslissen over te stappen op de veeteelt. Deze trend werd versterkt in de grote landbouwcrisis 

eind 19e eeuw. Begin 20e eeuw vlakt de ongekend snelle groei van de veeteelt echter wat af en 

vervult, met name in Jaarsveld, de fruitteelt een steeds prominentere rol in het agrarisch systeem. 

Als het grondgebruik in de gemeente Polsbroek en Jaarsveld naast elkaar bekeken wordt zijn er 

veel verschillen te zien. Waar Polsbroek grotendeels een monocultuur is geweest van graslanden 

was in Jaarsveld het agrarisch landschap veel diverser. Zowel de bossen, de boomgaarden en het 

akkerbouwareaal namen in Jaarsveld een groter deel van het landschap in beslag. Het aandeel 

van de bossen en de bouwlanden nam in de loop van de 20e eeuw wel snel af, maar de diversiteit 

bleef een onderdeel van het agrarisch landschap. 

Terugkomend op de deelvraag, kan het agrarisch grondgebruik in de Lopikerwaard niet zomaar 

overal hetzelfde worden getypeerd. Het agrarisch landschap blijkt sterk afhankelijk van fysische 

kenmerken van het landschap, zoals de bodemsamenstelling en waterhuishouding. Binnen de 

Lopikerwaard zijn zowel gebieden die landschappelijk en landbouwkundig de hoofdkenmerken 

van een rivierenlandschap hebben als ook gebieden die meer het karakter van een 

veenweidegebied hebben. Als zodanig is de Lopikerwaard dus ook een echt overgangslandschap 

tussen het Midden-Nederlandse (centrale) rivierengebied en het West-Nederlandse 

veenweidegebied. 

Bovenstaande case studies als uitgangspunt nemende, kan worden aangenomen dat in het 

karakteristieke agrarische landschap van de Lopikerwaard in de 19e en 20e eeuw de graslanden 

de belangrijkste component vormden. Aan de noord-, oost- en zuidkanten van de Lopikerwaard, 

gebieden die grensden aan de Hollandse IJssel en de Lek, bevatte het agrarisch landschap nog 

veel meer belangrijke componenten, namelijk de grienden, de boomgaarden en in kleinere mate 

de akkerbouwlanden. Juist de combinatie van beide typerende sublandschappen maakt het 

landschap zo karakteristiek voor de Lopikerwaard. 
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Hoofdstuk 4: 
Historische landschapselementen in 

actuele landschappelijke vraagstukken 
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4.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op het gebiedskarakteristieke agrarische landschap van de 19e 

en de 20e eeuw. Inmiddels is dit landschap door intensivering en schaalvergroting sterk veranderd. 

Hierbij is de biodiversiteit sterk afgenomen en de bodemdaling alleen maar toegenomen. Om dit 

een halt toe te roepen is de nood hoog om het landschap op een andere manier te gaan gebruiken, 

met meer waardering voor natuurlijke processen. 

Om dit landgebruik landschappelijk in te passen in het gebied is het van belang binnen de 

karakteristieke en gewaardeerde kenmerken van de Lopikerwaard te blijven. Omdat de 

Lopikerwaard onderdeel is van het Groene Hart, is de term ‘Groene Hart Kwaliteit’ 

geïntroduceerd. Dit is een parapluterm voor de waarden en karakteristieken die in het Groene 

Hart gewaardeerd worden door inwoners en gebruikers. Om tot een succesvolle implementatie 

van nieuwe landschapsontwikkelingen te komen is het van cruciaal belang om deze 

gebiedskarakteristieke kenmerken en waarden mee te nemen in deze toekomstplannen. Hierdoor 

blijft de draagkracht voor de implementaties groter én passen de ontwikkelingen bij het landschap 

waar het gebied in gevormd is. Het meenemen van deze kernkwaliteiten en 

landschapskarakteristieken in landschappelijke ontwikkelingen is dan ook een belangrijk 

onderwerp in de omgevingsvisie van de Provincie Utrecht.215 

De belangrijkste karakteristieken van de Lopikerwaard zijn de openheid en de vergezichten van 

de polders enerzijds en het contrast met de beschutting in de linten met boerderijen en houtsingels 

anderzijds. De door de mens aangezette gradiëntzones in het beheer van het landschap zijn een 

belangrijke factor in het behouden van de karakteristieke natuurlijke kenmerken, zoals 

weidevogels, uitbundige oevervegetatie en kruidenrijke graslanden. Een van de dingen die in de 

Lopikerwaard het meest gewaardeerd worden is dan ook deze natuurbeleving door de inwoners 

en recreanten in het gebied.216 Een uitgebreidere beschrijving van de verschillende 

gebiedskarakteristieke kenmerken is te vinden in Bijlage 1. 

Bij nieuwe landschappelijke ontwikkelingen moet gezocht worden naar manieren om deze 

waarden te behouden of te versterken. Uit het theoretisch kader in hoofdstuk 1 blijkt dat bij een 

duurzame inrichting van het landschap rekening moet worden gehouden met een aantal principes. 

Allereerst moet de inrichting een divers en multifunctioneel landschap promoten. Door gebruik te 

maken van deze diversiteit wordt de biodiversiteit ook zo veel mogelijk gestimuleerd. Daarnaast 

moet in landbouwlandschappen geprobeerd worden om zoveel mogelijk gebruik te maken van 

natuurlijke processen. Om dit te kunnen toepassen is een goede landschappelijke en historische 

kennis nodig. Men moet goed weten met welk landschap ze te maken hebben en het historisch 

gebruik hiervan kan inzicht geven in de mogelijkheden die het landschap biedt. De traditionele 

beheermethoden, die veelal extensiever waren, kunnen dan opnieuw geïntroduceerd worden op 

de plekken waar dat mogelijk is. Om hierin echt succesvol te zijn moeten de maatregelen ook een 

maatschappelijke en economische implementatie krijgen. 

In dit hoofdstuk wordt de landschappelijke geschiedenis uit hoofdstuk 3 gebruikt om inspiratie te 

bieden voor een duurzame inrichting van het agrarisch landschap in de Lopikerwaard. 

 

 

215 Provincie Utrecht, 2021, p110-111. 
216 https://www.aorta.nu/landschappenvanverlangen/, geraadpleegd op 27-05-2022. 
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4.2 Agrarisch gebruik 
Momenteel is men sterk bezig met de vraag hoe het agrarisch grondgebruik gecombineerd kan 

worden met de oplossing van actuele landschappelijke vraagstukken zoals de bodemdaling, 

verdroging, verlies van biodiversiteit en de opwekking van duurzame energie. In de 

omgevingsvisie van de Provincie Utrecht wordt het doel gesteld om in 2050 een landbouwsector 

te hebben met economisch rendabele bedrijven die circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en 

diervriendelijk zijn en die bovendien dicht bij de inwoners staan (figuur 4.1).217 

 

Voor een adequate reactie van de landbouwsector op de huidige vraagstukken wordt vaak naar 

de term ‘kringlooplandbouw’ verwezen. Volgens Termeer (2019) komt kringlooplandbouw neer 

op het sluiten van de kringloop van grondstoffen, nutriënten en biomassa op een zo laag mogelijk 

schaalniveau.218 Een werkwijze die goed aansluit bij de kringlooplandbouw is de natuurinclusieve 

landbouw. De concepten overlappen elkaar gedeeltelijk. Natuurinclusieve landbouw focust zich 

echter meer op de natuurcomponent en baseert zich op het verbeteren van de natuur via de 

landbouw en het inzetten van natuur in de landbouw. Bij beide concepten staat het streven naar 

een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het minimaliseren van de uitstoot van 

broeikasgassen en het duurzaam beheren van de bodem centraal.219 In deze meer natuurlijke 

benadering van het agrarisch systeem is er ook meer ruimte voor de traditionele beheermethoden 

die het landschap van origine kent, zoals de gradiëntenzonering. 

 

217 Provincie Utrecht, 2021, p121, 122. 
218 Termeer, 2019, p3. 
219 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2019, p25. 

Figuur 4.1: Impressie van het gewenste agrarische landschap in 2050, met aandacht voor klimaatadaptatie, 

biodiversiteit, natuurgebieden, kringlooplandbouw en bodemdalingsproblematiek. 
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Ook in de veenweidegebieden is de natuurinclusieve landbouw een opkomend thema. In 2020 

heeft het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, een aantal 

landschapsarchitectbureaus en het Kenniscentrum Landschap van de RUG, onderzoek gedaan 

naar natuurinclusieve landbouw in de Krimpenerwaard, genaamd ‘Op weg naar een New Deal 

tussen boer en maatschappij’. Omdat het landschap van de Krimpenerwaard erg vergelijkbaar is 

met de veenweidegebieden van de Lopikerwaard, kan dit ook hier dienen ter inspiratie. In de 

onderzoek wordt het gewenst veenweidelandschap van de toekomst als volgt beschreven: 

 

“De graslanden zijn bloemrijk, de oevers rijk begroeid, het water is helder en er zoemen en 

vliegen vele insecten en vogels boven het land. Op de huiskavels langs de linten grazen de 

koeien in de weilanden. Verderop in het land zijn de graslanden in de winter en het voorjaar 

nat. Het landschap trekt grote groepen weidevogels aan die hier in het voorjaar komen 

broeden. Met technische maatregelen zoals waterinfiltratie en het opbrengen van klei kan 

op ongeveer de helft van de percelen de huidige productie worden behouden, terwijl de 

bodemdaling en CO2 -uitstoot sterk worden teruggebracht. De andere helft van de percelen 

zijn natter en extensiever in gebruik; ze bieden de ideale condities voor biodiverse 

graslanden.” 220 

Naar aanleiding van hoofdstuk 3 is er een opvallende overeenkomst te zien tussen de 

toekomstvisie die het College van Rijksadviseurs hier schetst en de historische situatie zoals die 

was in de 19e en 20e eeuw. Om deze aspecten van het historische landschap echter weer terug in 

de praktijk te brengen is een drastische herziening van het huidige landschapsgebruik nodig. 

 

Graslanden 

De Lopikerwaard bestaat voor veruit het grootste gedeelte uit grasland. Om het agrarisch 

landschap hier natuurinclusiever te maken, speelt het natuurinclusieve gebruik van graslanden 

daarom een grote rol. De graslanden in de Lopikerwaard, die over de eeuwen heen steeds 

intensiever gebruikt en bemest werden, zouden weer terug moeten naar een traditionele, 

extensievere gebruiksvorm, waarbij uiteraard dan wel gekeken dient te worden naar een nieuw 

economisch verdienmodel vanwege het daarbij optredende productieverlies. 

Het toekomstbeeld van de natuurinclusieve graslanden dat in de pilot van de Krimpenerwaard 

werd geschetst komt sterk overeen met de historische opbouw van het agrarisch landschap van 

de Lopikerwaard in de 19e en 20e eeuw. Op de langgerekte graskavels nam de intensiteit van het 

gebruik naar achteren af, waardoor er verschillende gradiëntzones ontstonden. De meest intensief 

gebruikte en beweide graslanden lagen dicht achter de boerderij (de huiskavels). Verderop lagen 

de graslanden die gedurende de winterperiode nat waren en extensief werden gebruikt als 

hooiland. Dit leidt tot de idee om deze gradiënt van intensief (landbouw) naar extensief (natuur) 

opnieuw als basisprincipe te nemen voor toekomstige verduurzaming en vergroening van dit 

gebied. Landschappelijk gezien wordt er dan dus gestreefd naar een situatie die sterke 

overeenkomsten lijkt te hebben met de historische situatie in de 19e en 20e eeuw. 

Momenteel wordt er op enkele plaatsen in West-Nederland al geëxperimenteerd met deze 

extensievere manier van boeren op veengronden. In deze projecten worden maatregelen 

 

220 Strootman et al., 2020, p76. 
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ontwikkeld en geïmplementeerd in nauwe samenwerking tussen onderzoekers, boeren en lokale 

overheden.221 Hierbij wordt er gekeken naar de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en 

dieren.222 Het belangrijkste nadeel van het gebruik van hooilanden is het verlies van productief 

grasland in de bedrijfsvoering. Kruidenrijk grasland kan daarentegen wel leiden tot gezonder vee 

door de variatie aan inhoudsstoffen.223 Ook is bekend dat het bijvoeren van kruidenrijk grasland 

tot 30% geen afname van de melkproductie tot gevolg heeft.224 Een verlies van productie zal 

gecompenseerd moeten worden met nieuwe economische maatregelen in een nieuw 

verdienmodel. 

 

De graslanden in de uiterwaarden van de Lek en de Hollandse IJssel (figuur 4.3) kunnen niet 

gebruikt worden als intensief grasland, maar dienen primair voor de waterafvoer en -berging van 

het rivierwater. In de 19e eeuw waren deze uiterwaarden in gebruik als hooiland om extensief te 

beweiden en gras te winnen. Deze functie heeft het op sommige plekken nog steeds. Een deel van 

de uiterwaarden van Jaarsveld is bijvoorbeeld nog altijd in gebruik als hooiland. In de winter staat 

het grotendeels onder water en ook wordt er wel eens jongvee geweid. Wel heeft de hooiwinning 

sterk te lijden onder de ganzenpopulaties die veel van het gras opeten.225 

 

221 Deru, 2021, p17. 
222 https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/, geraadpleegd op 15-05-2022. 
223 Gies et al., 2019. 
224 Manhoudt, Jansma, Iepema & Wagenaar, 2020. 
225 Persoonlijke communicatie, 04-05-2022. 

Figuur 4.2: Contrast tussen kruidenrijk grasland met hoog grondwaterpeil (links) en intensief bemest en beweid 

grasland (rechts) in de Lopikerwaard. 
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De agrarische functie en de waterbeheerfunctie van de uiterwaarden kunnen goed gecombineerd 

worden. Langs de IJssel bij Diepenveen (Overijssel) werd er als een van de eerste plekken in 

Nederland mee geëxperimenteerd. Hier worden biologische koeien gehouden die geschikt zijn 

voor de wat nattere omstandigheden en het ruige grasland. De mest van de koeien wordt gebruikt 

als mest voor het bouwland. Daarnaast is het een rustgebied voor weidevogels en worden de 

karakteristieke landschapselementen beheerd. Ook de nevengeulen, belangrijk voor de 

waterafvoer, worden onderhouden. Dit wordt gecombineerd met recreatieve activiteiten. De 

combinatie tussen landbouw en natuur-, water- en landschapsbeheer verloopt hier succesvol.226  

 

Boomgaarden 

In het 19e en 20e-eeuwse landschap speelden boomgaarden een groeiende rol in de agrarische 

diversiteit van de Lopikerwaard, met name langs de riviergronden waar de kleibodem geschikt 

was voor de fruitteelt. Ook in het huidige landschap komen boomgaarden nog regelmatig voor 

(figuur 4.4). De percelen die in gebruik zijn als boomgaard hebben vaak een kleiachtige bodem, 

doordat ze langs de rivier of op een fossiele stroomrug liggen. De boomgaarden in gebruik voor 

de fruithandel zijn tegenwoordig een stuk groter dan in de 20e eeuw. Daarom is het voor de 

diversiteit van het landschap extra belangrijk dat er binnen deze wat grotere boomgaarden ook 

zoveel mogelijk biodiversiteit is. 

 

226 https://www.keizersrande.nl/, geraadpleegd op 16-05-2022. 

Figuur 4.3: Uiterwaarden bij Jaarsveld. Momenteel zeer gescheiden functies voor agrarisch gebruik, natuur en 

recreatie. 
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Om de diversiteit van de boomgaarden en de nadelen van de monocultuur zoveel mogelijk tegen 

te gaan kunnen combinatieteelten toegepast worden. Deze combinatieteelten zijn een historische 

methode die ook in de 19e en 20e eeuw veelvuldig werd toegepast, toen appels en peren vaak 

samen verbouwd werden. De appel- en perenbomen wisselden elkaar af in plantingspatroon 

(figuur 4.5).227 Ook kunnen er nieuwe combinaties gemaakt worden, zoals appelbomen met 

kersenbomen of pruimenbomen. Door bomen af te wisselen kunnen op een natuurlijke manier 

plagen wat onderdrukt worden.228 Dit zal dan wel moeten passen binnen de werkwijze en 

verdienmodel van een fruitteler. 

 

Het dubbelgebruik van boomgaarden als weideland, opnieuw een traditionele beheermethode, 

zou ook geherintroduceerd kunnen worden (figuur 4.6). Vroeger werd er in de boomgaarden 

vooral geweid door jongvee en varkens, 229 maar nu zou het ook gebruikt kunnen worden voor 

kippen om te scharrelen. Kippen houden het gras kort, eten onkruid, schadelijke insecten en 

valfruit en bemesten de boomgaard.230 Het combineren van fruitbomen en vee is een vorm van 

 

227 RHC, toegang L003, inventarisnr. 475 
228 Gies et al., 2019. 
229 RHC, toegang L003, inventarisnr. 475 
230 Gies et al., 2019. 

Figuur 4.4: Boomgaarden komen nog steeds veel voor in het landschap langs de Lek, zoals te zien op dit 

kaartfragment uit 2021 met de boomgaarden (witte percelen met boompjes) rondom Lopikerkapel. 

Figuur 4.5: Afwisseling appel- (rood) en perenbomen (groen) in een gemiddelde boomgaard in 1900. 
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(silvopastoral) agroforestry, waarbij veeteelt gecombineerd wordt met (productie)bomen.231 

Omdat boomgaarden doorgaans beschermd dienen te worden tegen harde wind, kunnen ook hier 

traditionele beheermethoden toegepast worden. Houtranden en heggen rond deze boomweiden 

kunnen een aanvullende rol spelen in het bevorderen van biodiversiteit, net als de erfbeplanting 

van de boerderijen. 

  

Akkerbouw 

Akkerbouw komt in de Lopikerwaard nog steeds regelmatig voor. Akkerbouw is het beste 

mogelijk op de plaatsen waar de bodem relatief gezien wat hoger ligt, zoals op de stroomruggen 

of op plekken die kunstmatig verhoogd zijn. De huidige akkerbouwlanden liggen dan ook vaak op 

de wat hogere gronden (figuur 4.7). 

 

231 Torralba et al., 2016. 

Figuur 4.6: Kleinschalige huisboomgaard op een boerderij in Polsbroek. Deze boomgaard 

wordt gebruikt voor de eigen fruitoogst en als weiland voor de schapen. 
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Momenteel wordt er vooral (snij)maïs verbouwd, wat lokaal gebruikt wordt als aanvullend 

veevoer. Maïs is een relatief nieuw gewas in de Lopikerwaard.232 Maïsakkers worden vaak veel 

bemest omdat het gewas een aanzienlijk hoge mestgift kan verdragen. Een gevaar hierbij is dat er 

door het stikstofoverschot stikstof kan uitspoelen, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de 

originele vegetatie en biodiversiteit in het gebied.233 Een manier om de maïsteelt wat 

natuurinclusiever te maken is om het te combineren met gras, in stroken of als onderzaai. Dit gras 

verbetert de draagkracht van de bodem bij het oogsten en kan zorgen voor een beter behoud van 

het bodemleven en een beperkte uitspoeling van nutriënten.234 

Ook wordt er momenteel onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor natte teelten: gewassen die 

verbouwd kunnen worden op nattere gronden die (deels) onder water staan. Deze vorm van 

akkerbouw zou uitgevoerd kunnen worden op de (toekomstig) nattere gronden, zoals de 

achtergelegen graslanden. Het idee van deze natte teelten is dat ze een economisch verdienmodel 

zouden kunnen creëren die kan compenseren voor het verlies aan productief grasland. Er wordt 

geëxperimenteerd met lisdodde, riet, pijlkruid en wilg.235 Voordat deze nieuwe teelten echter een 

serieus economisch perspectief kunnen bieden, is meer onderzoek nodig naar het precies 

gewenste waterpeil en de mogelijkheden voor de gewassen om economisch te kunnen 

concurreren met andere producten.236 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Voor het succes van implementatie van deze nieuwe vormen van agrarisch landschapsgebruik is 

het noodzakelijk om een draagvlak te hebben van de agrariërs en de inwoners van de 

Lopikerwaard. Enerzijds is de urgentie van het probleem zo hoog dat er niet te wachten valt tot 

elke boer overtuigd is om mee te doen. De kans is groot dat het toch nooit zover zal komen. 

Anderzijds is het niet realistisch om plannen door te voeren als ze alleen vanuit de overheid komen 

 

232 Persoonlijke communicatie, 16-03-2022. 
233 Horsmans, 1989, p60. 
234 Gies et al., 2019. 
235 https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/adaptieve-teelt/ verkregen op 26-05-2022 
236 Strootman et al., 2020, p53. 

Figuur 4.7: Uitzicht op de achtergelegen percelen in Benschop, waarvan enkelen in gebruik zijn als bouwland. De 

bodem is hier kleiachtig en is daarom relatief geschikt voor de akkerbouw. 
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en het bij de boeren en inwoners een enorme weerstand oproept. Op deze manier zal de kloof 

tussen boer en overheid, die momenteel toch al nauwelijks meer te overbruggen lijkt, alleen maar 

groter worden. 

Op basis van gesprekken met boeren in de Lopikerwaard blijkt dat een deel van de agrariërs wel 

degelijk zelf ook de noodzaak van natuurinclusieve maatregelen voor de landbouw in ziet. Echter 

lijkt er op dit moment nog te weinig economische compensatie te zijn voor natuurinclusieve 

maatregelen. Dit resulteert er in dat agrariërs die nu natuurinclusief willen boeren economisch 

minder goed uitkomen dan agrariërs die op maximale productie boeren.237 Er zal dus een urgentie 

moeten komen vanuit (internationaal) beleid om snel met een nieuw verdienmodel te komen. Het 

nieuwe Nationaal Strategisch Plan als Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) lijkt hiervoor al een goede stap. Hierbij worden agrariërs via een 

puntensysteem gesubsidieerd voor activiteiten die goed zijn voor klimaat, bodem, water, 

biodiversiteit en het landschap.238 Dit puntensysteem stelt agrariërs in staat om zelf activiteiten te 

kiezen die bij hun bedrijfsvoering passen om zo hun steentje bij te dragen aan de natuurinclusiviteit 

van het boerenbedrijf. De Proeftuin Krimpenerwaard experimenteert al met verschillende 

natuurinclusieve maatregelen op veengronden.239 Door een verscheidenheid aan natuurinclusieve 

agrarische activiteiten rendabel te maken wordt voorkomen dat agrariërs maatregelen moeten 

nemen waar ze zelf niet achter staan. 

Voor een goede implementatie van deze economische maatregelen is het cruciaal dat dit op een 

duidelijke manier met de agrariërs gecommuniceerd wordt. Hierbij zijn de banden met de 

Agrarische Natuurverenigingen belangrijk. Zij staan dicht bij de agrariërs en kunnen duidelijk en 

laagdrempelig met hen communiceren. 

 

  

 

237 Persoonlijke communicatie 16-03-2022; persoonlijke communicatie 04-05-2022. 
238 Stout, Polman en Dijkman, 2022, p1. 
239 Proeftuinkrimpenerwaard.nl, geraadpleegd op 15-05-2022. 
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4.3 Bodemdaling en waterbeheer 
Een belangrijk vraagstuk dat speelt in de Lopikerwaard is bodemdaling. Bodemdaling wordt met 

name veroorzaakt door de oxidatie van veen en zorgt daarmee voor de uitstoot van 

broeikasgassen. Daarnaast veroorzaakt het schade aan infrastructuur en gebouwen, waardoor er 

hoge maatschappelijke kosten aan verbonden zijn. Er wordt momenteel hard gewerkt aan beleid 

rondom deze thema’s. In de omgevingsvisie van de Provincie Utrecht staat dat in 2030 de 

bodemdaling in het landelijk veenweidegebied met gemiddeld 50% dient te zijn geremd. De 

achterliggende doelen zijn de vermindering van de CO2 uitstoot en het beheersen van de 

maatschappelijke kosten die gepaard gaan met de effecten van bodemdaling.240 

Tot begin 20e eeuw hadden de veenweidegebieden relatief hoge slootpeilen. Hierdoor werd het 

veen beter behouden en ging de maaivelddaling minder snel dan nu. Deze hoge waterstanden 

waren echter niet geschikt voor de moderne manieren van landbouw die in de tweede helft van 

de 20e eeuw opkwamen. Er vond daarom vanaf de jaren ’60 steeds diepere ontwatering plaats. 

Deze diepere ontwatering heeft het proces van bodemdaling versneld.241 Omdat in de 

Lopikerwaard de veengronden vermengd zijn met oude rivierklei, daalt de bodem minder snel 

dan in sommige andere gebieden van het Groene Hart. De bodemdaling van de Lopikerwaard 

bedraagt rond de 2-6 mm per jaar.242 

De meest voor de hand liggende oplossing om verdere bodemdaling zoveel mogelijk te remmen 

is het opnieuw verhogen van het waterpeil en daarmee het tegengaan van de veenoxidatie. De 

mate waarin het waterpeil verhoogd wordt kan twee verschillende landschappen tot gevolg 

hebben, moerassige (natuur)gebieden of nattere, extensief gebruikte hooilanden. Als er in 

bepaalde gebieden helemaal geen drainage meer plaatsvindt en het waterpeil tot boven het 

maaiveld wordt verhoogd, dan kan er op die plek moerasnatuur ontstaan. Door het hoge waterpeil 

is er een ophoping van organisch materiaal mogelijk, en op lange termijn zelfs een aangroei van 

veen.243 

Het creëren van moerasnatuur kent momenteel veel weerstand bij de boeren omdat hiermee 

productieve grond verloren gaat. Er moet daarom gezocht worden naar manieren om die 

moerasnatuur te combineren met agrarische bedrijfsvoering. Mogelijkheden hiertoe zijn de al 

eerder genoemde natte teelten, zoals riet of lisdodde. Ook kunnen er relatief goed zonnepanelen 

verwerkt worden in dit enigszins verdichte landschap (figuur 4.8).244 

 

240 Provincie Utrecht, 2021, p75, 76. 
241 Akker, 2005, p11. 
242 Provincie Utrecht, 2021 
243 Woestenburg, 2009, p66, 67. 
244 https://vista.nl/mies_portfolio/landschap-van-verlangen/, verkregen op 26-05-2022. 
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Veenmoeras wordt tegenwoordig niet genoemd als karakteristiek landschapskenmerk van de 

Lopikerwaard, maar was dat ooit wel. De hele veenbodem heeft kunnen ontstaan juist doordat 

het gebied ooit een moeras was. Tot diep in de Middeleeuwen heeft het moeras onderdeel 

uitgemaakt van het landschap, totdat uiteindelijk ook de laatste stukjes moeras ontgonnen 

werden. Landschapshistorisch gezien zou moerasnatuur dus goed bij de karakteristieken van dit 

landschap passen. Bij een lichte drainage en een lage bemestingsgraad kan er veenweidenatuur 

ontstaan. Deze percelen zouden geschikt zijn voor extensief agrarisch gebruik, met name voor het 

winnen van hooi. 

Op de intensief gebruikte graslanden kunnen ook maatregelen genomen worden om bodemdaling 

zoveel mogelijk te remmen. In droge periodes, met name in de zomer, is de verdamping van het 

grondwater in veengebieden soms zo hoog dat het grondwaterpeil tot ver onder het slootwaterpeil 

zakt. Omdat het in deze periodes ook vaak warm is vindt er juist dan veel veenoxidatie plaats. Om 

dit tegen te gaan kunnen er onderwaterdrains aangelegd worden. Dit zijn drains tussen de sloten 

en de graslanden die 30 à 40 cm onder maaiveld aangelegd worden. In droge periodes kunnen ze 

slootwater sneller naar de graslanden transporteren, waardoor de snelle veenoxidatie wat wordt 

geremd. In natte periodes kunnen ze juist bijdragen aan de afvoer van water richting de sloten, 

waardoor de draagkracht van het grasland hoger blijft.245 

Tot slot is het van belang om op te merken dat het verhogen van het waterpeil, wat essentieel is 

voor het tegengaan van bodemdaling, een verminderde bufferende werking van het water tot 

gevolg heeft. Bij zware regenval is er zo minder potentie om water lang in het gebied vast te 

houden. Dit zou in andere gebieden gecompenseerd moeten worden.246 

 

 

245 Woestenburg, 2009, p36. 
246 Deru et al., 2018. 

Figuur 4.8: Impressie van moerasnatuur in (voormalig) veenweidelandschap met zonnepanelen in het landschap 

verwerkt. 
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4.4 Natuur en biodiversiteit 
In Nederland is het slecht gesteld met de kwaliteit van de natuur, zo luidt de conclusie van een 

rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in maart 2022. Eén van de 

belangrijkste oorzaken hiervoor is dat natuurgebieden te versnipperd zijn geraakt en los staan van 

andere typen landgebruik. Het creëren van natuurcorridors voor flora en fauna door verschillende 

landschapstypen is daarbij essentieel.247 In de omgevingsvisie van de Provincie Utrecht geven ze 

aan in 2050 een robuust en klimaatbestendig natuurnetwerk te willen van hoogwaardige kwaliteit 

natuur. Bij nieuwe ontwikkelingen moeten de natuurwaarden en de biodiversiteit vergroot 

worden. Ook het oppervlakte bos moet toenemen.248 De lintvormige elementen in de 

Lopikerwaard bieden uitgelegen mogelijkheden om met een natuurnetwerk of ‘natuurcorridors’ 

de biodiversiteit te verbeteren. 

 

Moerasnatuur en hooilanden 

Voor het creëren van natuurcorridors is het van belang dat versnippering wordt tegengegaan en 

biodiverse gebieden met elkaar worden verbonden. De historische gradiëntzonering sluit hierbij 

aan omdat dezelfde gradiënten in dezelfde zones voorkomen. 

Aansluitend op de eerder genoemde waterpeilverhoging zou op de achterste delen van de kavels 

een natuurlijke corridor van nattere percelen gecreëerd kunnen worden. Deze vernatting is, naast 

het tegengaan van de bodemdaling, noodzakelijk om de veenweiden deel uit te laten maken van 

de ecologische hoofdstructuur, een nationaal netwerk van aaneengesloten natuurgebieden. 

Nederland heeft zich internationaal vastgelegd om dit te versterken om zo veenweidenatuur en 

moerasnatuur te beschermen. De natte veenweidegebieden kunnen dan fungeren als buffer tussen 

de voedselarme natuurgebieden en de intensieve landbouwgebieden.249 

Door deze vernatting en extensief maaibeleid zal de grond geschikt worden voor de weidevogels 

en het groeien van kruidenrijk grasland. De biodiversiteit van deze hooilanden is daarom heel 

anders van samenstelling dan de intensief geweide graslanden en vormen daarmee een goede 

aanvulling om de biodiversiteit op grotere schaal te vergroten.250 

Biodiversiteit in hooilanden werkt anders dan biodiversiteit in intensief gebruikte graslanden. Uit 

onderzoek van Deru et al. (2018) blijkt dat binnen één perceel de biodiversiteit in intensief gebruikt 

weideland hoger is dan in extensief gebruikte hooilanden. Dit komt doordat de weidelanden een 

hogere input hebben van nutriënten door intensieve bemesting en drogere condities kennen in de 

lente. Op een grotere schaal blijkt de totale biodiversiteit in hooilanden echter hoger te zijn, omdat 

deze percelen onderling een veel hogere biodiversiteit hebben dan de weidelanden. Deru et al. 
(2018) concluderen dan ook dat het verschil in bedrijfsvoering tussen boeren moet blijven 

voortbestaan om een zo hoog mogelijke totale biodiversiteit te creëren. Deze afwisseling kan 

bestaan uit drainagebeheer, type vegetatie, mestgebruik en het gebruik van grazend vee.251 

 

 

247 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 2022. 
248 Provincie Utrecht, 2021, p116-119. 
249 Woestenburg, 2009, p64, 65. 
250 Persoonlijke communicatie, 28-04-2022. 
251 Deru et al., 2018. 
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Houtsingels en geriefbosjes 

De geriefbosjes, ook wel hakhout- of pestbosjes, in het landschap worden als een kenmerkend 

landschappelijk element gezien. Omdat deze geriefbosjes een afwijkend biotoop kennen in 

vergelijking met het open weidelandschap zijn ze voor de biodiversiteit van belang.252 Goed 

onderhouden geriefbosjes kennen een rijke ondergroei met kruiden en struiken. Door deze 

geriefbosjes in het landschap te beschermen kan zoveel mogelijk diversiteit in het landschap 

bereikt worden. Geriefhout komt ook voor in de vorm van houtsingels. Houtsingels zijn met name 

te vinden langs (een deel van de) perceelranden of langs achterkaden of tiendwegen. 

De houtkaden en geriefbosjes bieden biotopen voor een ander type fauna dan de 

veenweidegebieden. Hier bevinden zich de wat grotere zoogdieren en roofvogels. Voor het belang 

van de weidevogels moeten er ook genoeg open gebieden blijven waar de weidevogels zich buiten 

het directe zicht van de roofdieren bevinden.253 

  

 

252 Kruk & Brinkkemper, 2019, p44. 
253 Persoonlijke communicatie, 28-04-2022. 
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4.5 Conclusie 
In het huidige landschapsgebruik van de Lopikerwaard liggen meerdere mogelijkheden om, met 

behoud van de Groene Hart kwaliteit en de gebiedskarakteristieke kenmerken van de 

Lopikerwaard, een agrarisch productief, klimaatbestendiger en biodiverser landschap te 

ontwikkelen. Deze nieuwe grondgebruiksvormen zijn in lijn zijn met de historische 

karakteristieken van het agrarisch cultuurlandschap én kunnen bijdragen aan een oplossing van 

de meest urgente actuele vraagstukken. 

 

Veenweidegebieden 

In de veenweidegebieden kan de historische gradiëntenzonering door middel van intensieve en 

extensieve bemesting weer versterkt worden. De intensief gebruikte graslanden kunnen door 

middel van nieuwe onderwaterdrains enigszins beschermd worden tegen verdere bodemdaling, 

verdroging en vernatting. Achterin worden de percelen steeds minder intensief bemest en wordt 

het grondwaterpeil verhoogd. Hierdoor wordt een aaneenschakeling van natte milieus gecreëerd 

die kan dienen om de ecologische hoofdstructuur van het gebied te verbeteren en de 

biodiversiteit, waaronder de weidevogels, te stimuleren. Deze natte milieus moeten kansen 

creëren als verdienmodel voor de boeren. Dit kan door het introduceren van natte teelten, het 

opwekken van duurzame energie of door middel van de nieuwe natuurbeheer compensaties 

vanuit de overheid. Het behoud en beheer van geriefbosjes en houtsingels versterkt daarnaast de 

ecologische diversiteit van het gebied en biedt kansen aan andere flora en fauna zich via de 

Lopikerwaard te verplaatsen. Daarnaast geven zij het contrast goed weer tussen het open 

landschap van de kavels en de beslotenheid van de lintbebouwing. 

Boeren kunnen binnen deze mogelijkheden op zoek naar manieren die binnen hun eigen gewenste 

bedrijfsvoering passen. Diversiteit in bedrijfsvoering is gunstig voor de algehele biodiversiteit van 

de Lopikerwaard. 

 

Figuur 4.9: Algehele impressie van een toekomstbestendig veenweidegebied. Een afwisseling tussen 

intensief en extensief grasland, waterpeilverhoging, natte teelten en duurzame energie. 
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Rivierengebied 

Het deel van de Lopikerwaard dat onder invloed staat van de rivier of van oude rivierafzettingen 

biedt andere mogelijkheden voor een duurzamere inrichting. Uiterwaarden moeten weer terug 

naar hun gemengde functie voor agrarisch gebruik en waterberging en -afvoer. Bij deze 

combinatie kunnen zowel natuurlijke als landschappelijke waarden beheerd worden. Bij de 

boomgaarden liggen de verduurzamingskansen in de traditionele beheermethoden van 

wisselteelten en de zogenoemde agroforestry, waarbij het grasland onder de boomgaarden 

gebruikt wordt voor extensieve beweiding van vee. 

 

Door deze veranderingen door te voeren in het landschap kan er een succesvolle combinatie 

gevonden worden tussen traditionele beheermethoden en nieuwe, technische innovaties die 

samen kunnen zorgen dat het agrarische landschap weer dichter bij de natuur komt te staan. 

Daarbij worden de karakteristieke landschapselementen en de Groene Hart kwaliteiten in deze 

implementaties behouden of zelfs verbeterd, waardoor er weer een aantrekkelijk landschap 

ontstaat waar men zich mee verbonden voelt.  

Figuur 4.10: Algehele impressie van een biodiverser rivierenlandschap. Gemengde (fruit)bomenteelt en een 

afwisseling van landbouw, natuur en recreatie in de uiterwaarden. 
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In dit onderzoek is aan de hand van de landschapsgeschiedenis en daaruit voortgekomen 

karakteristieken van de Lopikerwaard onderzocht welke rol deze kenmerkende kenmerken 

kunnen spelen in een duurzame en natuurinclusieve inrichting van het toekomstige landschap. 

 

5.1 Landschapsgeschiedenis Lopikerwaard 
Het eerste thema richtte zich op de hoofdlijnen van de landschappelijke ontwikkeling van de 

Lopikerwaard. Zowel de fysische als de maatschappelijke ontwikkelingen kwamen hierin aan 

bod. Deze landschapsgeschiedenis leidt tot een aantal gewaardeerde kernkarakteristieken en 

landschapswaarden van de Lopikerwaard. 

De Lopikerwaard is een overgangsgebied van het rivierenlandschap en het veenlandschap. Dat 

de kenmerken van beide landschappen hier samenkomen maakt het landschap uniek. Fossiele 

oeverwallen met rivierkleiafzettingen en veenweidegebieden met klei-op-veen bodems bestaan 

hier direct naast elkaar en in combinatie met elkaar. Tot in de Volle Middeleeuwen was het gebied 

van de Lopikerwaard een uitgestrekt moerasbos met kleine meanderende veenriviertjes. In de 

Middeleeuwen wilde men dit moeras omzetten tot productieve agrarische grond en is men 

begonnen met grootschalige ontginningen. In twee eeuwen tijd kreeg het landschap een 

metamorfose en ontstonden de nu zo karakteristieke langgerekte kavels en de lintbebouwing. 

Nederzettingen groeiden langs de oeverwallen en langs de ontginningsassen. Ontwatering is altijd 

erg belangrijk geweest in de Lopikerwaard, mede door het gevaar van overstromingen vanuit de 

Lek en de voortgaande bodemdaling als gevolg van de ontginningen. Vanaf de 15e eeuw werd dit 

met windbemaling gedaan en vanaf de 19e eeuw ging men over op stoombemaling. 

De natuurlijke landschapswaarden van de Lopikerwaard liggen met name in de grote variatie van 

ecotopen. Deze grote variatie komt doordat de Lopikerwaard als overgangslandschap elementen 

van zowel het rivierenlandschap als het veenweidelandschap kent. Enerzijds is er van zuid naar 

noord een bodemgradiënt van een sterk door rivierklei naar sterk door veengronden gedomineerd 

landschap, anderzijds is er ook een gradiënt van een sterk door rivierklei beïnvloed 

rivierenlandschap in het oosten naar een sterker door veengronden gedomineerd 

veenweidegebied in het westen. Beide gradiënten hebben veel invloed gehad op de hydrologische 

variatie in de Lopikerwaard en daarmee ook op de vroegere landschapsecologische variatie. Als 

gevolg van intensivering en ontwatering is deze ecologische variatie is de afgelopen decennia 

echter sterk achteruit gegaan. Om de natuurlijke landschapswaarden van de Lopikerwaard te 

verbeteren moet deze diversiteit weer meer teruggebracht worden. 

De specifieke landschapsstructuur geeft het gebied ook een belangrijke cultuurhistorische en 

cultuurlandschappelijke waarde. Deze landschapsstructuur bestaat uit een paar belangrijke 

kenmerken. Zo maakt het contrast tussen de blokverkavelingen, rivierdorpen, akkers en 

boomgaarden en meer besloten landschappen op de oeverwallen en de langgerekte 

strokenverkavelingen, lintdorpen, graslanden en open landschappen van de veenweidegebieden 

uniek. De langgerekte verkavelingen liggen in een doorgaans heel open en weids gebied wat veel 

vergezichten kent. Lintvormige elementen geven dit landschap hun structuur. Deze lintvormige 

elementen bestaan uit bebouwingslinten, weteringen, houtkaden, tiendwegen en dijken. 
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5.2 Agrarisch landschap van de 19e en 20e 

eeuw 
Het tweede thema in deze scriptie ging over de nationale en lokale agrarische trends in de 19e en 

de 20e eeuw en de relatie hiermee op het grondgebruik. Aan de hand van deze kennis zijn 

gebiedskarakteristieke kenmerken van het agrarisch landschap voor zowel de 

veenweidegebieden als de riviergebieden geformuleerd. Dit gebeurde aan de hand van twee 

casestudy gebieden: Polsbroek (veenweide) en Jaarsveld (rivierklei). 

Als het grondgebruik in de gemeente Polsbroek en Jaarsveld naast elkaar bekeken wordt zijn er 

veel verschillen te zien. Waar Polsbroek grotendeels een monocultuur is geweest van graslanden 

was in Jaarsveld het agrarisch landschap veel diverser. Zowel de bossen, de boomgaarden en het 

akkerbouwareaal namen in Jaarsveld een groter deel van het landschap in beslag. Het aandeel 

van de bossen en de bouwlanden namen in de loop van de 20e eeuw wel snel af, maar de diversiteit 

bleef een onderdeel van het agrarisch landschap. Wel is het zo dat bij nadere beschouwing het 

veenweidegebied wel degelijk ook gevarieerd was, maar daarbij gaat het vooral om verschillende 

zones van wei- en hooilanden met hun eigen gebruiksintensiteit, waterhuishouding en vegetaties, 

maar die variatie valt in het landschap wat minder op. 

Om hierbij terug te komen op de deelvraag van dit hoofdstuk, kan het agrarisch grondgebruik in 

de Lopikerwaard niet zomaar overal hetzelfde worden getypeerd. Het agrarisch landschap blijkt 

sterk afhankelijk van fysische landschappelijke kenmerken, zoals de bodemsamenstelling en 

waterhuishouding. Binnen de Lopikerwaard zijn er zowel gebieden die landschappelijk en 

landbouwkundig de hoofdkenmerken van een rivierenlandschap hebben als gebieden die meer 

het karakter van een veenweidegebied hebben. Als zodanig is de Lopikerwaard dus ook een echt 

overgangslandschap tussen het Midden-Nederlandse (centrale) rivierengebied en het West-

Nederlandse veenweidegebied. 

Bovenstaande case studies als uitgangspunt nemende, kan worden aangenomen dat in het 

karakteristieke agrarische landschap van de Lopikerwaard in de 19e en 20e eeuw de graslanden 

de belangrijkste component vormden. Aan de noord-, oost- en zuidkanten van de Lopikerwaard, 

gebieden die grensden aan de Hollandse IJssel en de Lek, bevatte het agrarisch landschap nog 

veel meer belangrijke componenten, namelijk de grienden, de boomgaarden en in kleinere mate 

de akkerbouwlanden. Juist de combinatie van beide typerende sublandschappen maakt het 

landschap zo karakteristiek voor de Lopikerwaard. 

Typerende agrarische elementen uit het landschap zijn oude boerderijlinten, grasland gebruik met 

sterke zonering, boomgaarden (met name kleine boomgaarden), geriefbosjes en pestbosjes, 

grienden en restanten van hennepakkers. 

5.3 Gebiedskarakteristieke 

ontwikkelingsperspectieven 
Het derde en daarmee laatste inhoudelijke thema in deze scriptie was de vraag hoe deze 

kenmerkende (agrarische) kenmerken een nieuwe rol kunnen krijgen in de ontwikkeling van een 

toekomstbestendig, agrarisch landschap in de Lopikerwaard. 
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In het huidige landschapsgebruik van de Lopikerwaard liggen meerdere mogelijkheden om, met 

behoud van de Groene Hart kwaliteit en de gebiedskarakteristieke kenmerken van de 

Lopikerwaard, een agrarisch productief, klimaatbestendiger en biodiverser landschap te 

ontwikkelen. Deze nieuwe grondgebruiksvormen zijn in lijn zijn met de historische 

karakteristieken van het agrarisch cultuurlandschap én kunnen bijdragen aan een oplossing van 

de meest urgente actuele vraagstukken. 

In de veenweidegebieden kan de historische gradiëntenzonering weer versterkt worden. De 

intensief gebruikte graslanden kunnen door middel van onderwaterdrains enigszins beschermd 

worden tegen verdere bodemdaling, verdroging en vernatting. Achterin worden de percelen 

steeds minder intensief bemest en wordt het grondwaterpeil verhoogd. Hierdoor wordt een 

aaneenschakeling van natte milieus gecreëerd die kan dienen om de ecologische hoofdstructuur 

van het gebied te verbeteren en de biodiversiteit, waaronder de weidevogels, te stimuleren. Deze 

natte milieus moeten kansen creëren als verdienmodel voor de boeren. Dit kan door het 

introduceren van natte teelten, het opwekken van duurzame energie of door middel van de nieuwe 

natuurbeheer compensaties vanuit de overheid. Het behoud en beheer van geriefbosjes en 

houtkaden versterkt daarnaast de ecologische diversiteit van het gebied en biedt kansen aan 

andere flora en fauna zich via de Lopikerwaard te verplaatsen. Vanuit het cultuurlandschap gezien 

zou in het toekomstige landschapsbeleid meer op behoud en herstel van historische hooilanden 

dienen te worden ingezet in samenhang met waterberging, dan op het creëren van grootschalige 

natuurontwikkelingsgebieden. De Lopikerwaard is immers een zeer waardevol cultuurlandschap 

waar natuurwaarden vanouds vooral aan het diverse menselijk gebruik zijn gekoppeld. 

Het deel van de Lopikerwaard dat onder invloed staat van de rivier of van oude rivierafzettingen 

biedt andere mogelijkheden voor een duurzamere inrichting. Uiterwaarden moeten weer terug 

naar hun gemengde functie voor agrarisch gebruik en waterberging en -afvoer. Bij deze 

combinatie kunnen zowel natuurlijke als landschappelijke waarden beheerd worden. Bij de 

boomgaarden liggen de verduurzamingskansen in de wisselteelten en in de zogenoemde 

agroforestry, waarbij het grasland onder de boomgaarden gebruikt wordt voor extensieve 

beweiding van vee. 

5.4 Conclusie 
In deze conclusie wordt een antwoord gegeven op het hoofdonderwerp van deze scriptie. Er 

wordt hier gekeken naar de inspiratie die het 19e en 20e-eeuwse landbouwlandschap kan bieden 

in een toekomstbestendige landschapsontwikkeling die goed past binnen de historische 

kernkarakteristieken van de Lopikerwaard.  

Historische landschappen kenden door hun ruimtelijk en qua gebruiksintensiteit gevarieerde 

(deels extensieve) landgebruik een hoge mate van landschappelijke variatie en daarmee ook een 

hoge biodiversiteit. Dit landgebruik kent vanouds een sterke samenhang met de 

bodemgesteldheid, het watersysteem en de daarbij behorende vegetaties. Hierdoor ontstond een 

rijk gezoneerd historisch cultuurlandschap met een zeer hoge biodiversiteit. Vanaf de 

modernisatie in de jaren ’60 is deze sterke relatie tussen landschap en landgebruik steeds verder 

van elkaar af komen staan. Om het landschap van de Lopikerwaard in de toekomst op een meer 

duurzame manier te gaan ontwikkelen en gebruiken is het daarom van groot belang om de 

eeuwenoude landschappelijke zonering (gradiënten) als hoofduitgangspunt te nemen in het 

toekomstige landschap- en landbouwbeleid. Geïnspireerd door deze oude landschappelijke 

gradiënten en gebruik makend van nieuwe duurzame technieken en beheervormen dient een 

nieuwe laag in het landschap van de Lopikerwaard te worden gecreëerd die past bij de 
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eeuwenoude eigen identiteit van deze streek, nieuwe verdienmodellen genereert die deels uitgaan 

van door boeren gecreëerde landschapskwaliteit en uiteindelijk leidt tot behoud en herstel van dit 

bijzondere cultuurlandschap en van de vroegere biodiversiteit. 

De landschapselementen die de Lopikerwaard karakteriseren, zijn de open graslanden in 

combinatie met de lijnvormige elementen, langgerekte percelen en (fossiele) oeverwallen met 

blokverkavelingen. Het contrast tussen de blokvormige verkavelingen op de oeverwallen en de 

langgerekte strokenverkavelingen van de veenweidegebieden maken het landschap uniek. De 

langgerekte verkavelingen liggen in een doorgaans heel open en weids gebied wat veel 

vergezichten kent. Lintvormige elementen geven dit landschap hun structuur. Deze lintvormige 

elementen bestaan uit bebouwingslinten, weteringen, houtkaden, tiendwegen en dijken. Tot 

halverwege de 20e eeuw kenden de graslanden verschillende gradiëntzones. De intensiteit van het 

gebruik nam af met de afstand tot de boerderij. Typisch agrarische landgebruiken waren 

weilanden, hooilanden, boomgaarden, houtsingels, geriefbosjes en akkerbouw (met name 

aardappelen, voederbieten en granen). Het landgebruik was sterk afhankelijk van de fysische 

kenmerken, zoals bodemsamenstelling en waterhuishouding. Vanaf de modernisatie is het 

landgebruik veel grootschaliger geworden. In de ruilverkavelingen zijn  de perceelgroottes 

toegenomen, waardoor de kleinschaligheid en de landschappelijke afwisseling sterk afnamen. Om 

de (natuurlijke) landschapswaarden van de Lopikerwaard te verbeteren moet deze diversiteit 

teruggebracht worden. 

In het huidige landschapsgebruik van de Lopikerwaard liggen meerdere mogelijkheden om, met 

behoud van de Groene Hart kwaliteit en de gebiedskarakteristieke kenmerken van de 

Lopikerwaard, een agrarisch productief, klimaatbestendiger en biodiverser landschap te 

ontwikkelen. Deze verandering zit met name in het terugbrengen van de gradiëntverschillen in de 

graslanden tussen de huiskavels (intensief) richting de achterlanden (extensief). De extensievere 

graslanden hoeven minder te worden bemest en hierin kan het grondwaterpeil omhoog worden 

gebracht. Dit zorgt voor natte, voedselarme gronden die goed zijn voor de biodiversiteit en de 

weidevogels. Op deze manier kunnen natte corridors ontstaan die de natuurgebieden en agrarisch 

gebruikte gebieden met elkaar verbinden. Deze extensieve en natte gronden bieden in de 

toekomst variatie in het verdienmodel van de agrariërs waardoor deze minder afhankelijk zijn van 

alleen de melkveeproductie. In deze graslanden blijven openheid en vergezichten een belangrijk 

landschapskenmerk. Achterkaden met houtsingels, tiendwegen en pestbosjes vormen kleine 

landschapselementen die met een ander biotoop de algehele ecologische diversiteit in het gebied 

vergroten. 

Binnen deze algehele landschapsopbouw kiezen de agrariërs zelf op welke manier ze hun 

bedrijfsvoering willen inrichten, zodat er diversiteit is tussen de verschillende boerenbedrijven. 

Over de gehele linie moeten natuur en agrarisch gebruik weer beter met elkaar verbonden 

worden. Zo krijgen de uiterwaarden een gecombineerde functie van waterafvoer, natuur- en 

landschapsbeheer en agrarisch gebruik. De boomgaarden, een ander belangrijk kenmerk van het 

rivierenlandschap, worden natuurinclusiever door ze ook te gebruiken voor het weiden van vee 

en rondom houtsingels te plaatsen om ze te beschermen tegen de wind. 

Deze nieuwe grondgebruiksvormen zijn in lijn zijn met de historische karakteristieken van het 

agrarisch cultuurlandschap én kunnen bijdragen aan een oplossing van de meest urgente actuele 

vraagstukken. Hierbij vindt een verandering plaats in de agrarische bedrijfsvoering. Agrariërs 

produceren niet enkel meer voedsel, maar krijgen daarnaast een nieuwe rol in het 

landschapsbeheer. Deze verandering vindt plaats binnen een nieuw agrarisch verdienmodel 

waarbij agrariërs goed gecompenseerd worden voor deze nieuwe rol. 
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5.5 Discussie 
De actuele vraagstukken waar in deze masterscriptie naar verwezen wordt, zijn zogenaamde 

‘wicked problems’. Dit zijn ingewikkelde problemen waar verschillende bestuurslagen (lokaal, 

nationaal, Europees, mondiaal), beleidsdomeinen (landbouw, natuur, klimaat, gezondheid, 

economie) en publieke en private domeinen (boeren, bewoners, consumeten) bij betrokken zijn. 

Al deze partijen hebben verschillende belangen en doelen met betrekking tot het vraagstuk.254 

Het ‘oplossen’ van deze vraagstukken rondom de natuurinclusieve landbouw, bodemdaling, 

biodiversiteitsverlies en klimaatverandering is daarom ook niet zomaar te doen. In deze scriptie 

is ook niet getracht om hét antwoord op dit vraagstuk aan te reiken, maar om ideeën en inspiratie 

te bieden om vanuit het historische landschap aan actuele oplossingen te werken. De focus in deze 

scriptie lag dan ook erg op de historische ruimtelijke diversiteit én op de historische samenhangen 

tussen bodem, water, landbouw en landschap. Andere aspecten, van minstens even groot belang, 

zijn niet allemaal uitgebreid aan bod gekomen. 

Een belangrijk onderwerp is de maatschappelijke en economische implementatie van de 

gepresenteerde oplossingen. Dit onderwerp raakt aan politieke discussies, economische 

handelssystemen en agrarische bedrijfsvoering. Het is daarmee ingewikkeld, maar wel essentieel 

om landschappelijke veranderingen succesvol te maken. 

Een belangrijke speler in dit vraagstuk zijn de boeren zelf. Als zij akkoord zouden gaan met de 

veranderingen in het landgebruik, is het belangrijk dat beleidsmakers en wetenschappers hun 

perspectieven gebruiken en hen betrekken bij het proces van regelgeving en economische 

vergoedingen. Norris et al (2021) voerde interviews om erachter te komen hoe agrariërs tegenover 

deze landschappelijke veranderingen en veranderende agrarische bedrijfsvoering staan. Uit dit 

onderzoek blijkt dat de bereidheid van de boeren om mee te werken aan nieuw landschapsbeleid 

sterk verschilt, afhankelijk van de bedrijfsvoering, bedrijfssamenstelling en de persoonlijke 

drijfveren van een boer. Norris et al adviseren dan ook om beleid te maken dat open en flexibel is 

tegenover de verschillende ‘tools’ die ingezet kunnen worden om de grotere problemen aan te 

pakken. Zo kunnen de boeren kiezen welke maatregelen het beste bij henzelf en bij hun bedrijf 

passen.255 Op deze manier ontstaan er ook tussen de boerenbedrijven verschillen in 

bedrijfsvoering, wat, terugkomend op Deru (2021), voor meer diversiteit in het landschap zorgt. 

Het ophangen van duurzame veenweidegebruik aan slechts het weidevogelbeheer is te beperkt. 

Binnen het weidevogelbeleid is er weinig nadruk op de andere belangrijke thema’s van de 

veenweidegebieden, zoals de bodemdaling en de broeikasgas uitstoot. Meer diverse kaderingen 

voor duurzaam veenweidegebruik, gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwingen en andere 

maatschappelijke thema’s, zal ook een breder draagvlak voor landschappelijke maatregelen 

creëren.256 

Communicatie tussen overheid en agrariërs 

Om deze landschappelijke transitie succesvol te laten verlopen is een goede communicatie tussen 

de verschillende partijen nodig. Uit alle afgenomen interviews blijkt dat deze samenwerking op 

 

254 Termeer, 2019, p2. 
255 Norris et al., 2021. 
256 Norris et al., 2021. 
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dit moment nog verre van efficiënt verloopt.257 Volgens de Agrarische Natuurvereniging 

Lopikerwaard is het wantrouwen van de boeren tegenover de overheid zo groot dat het in de weg 

staat om nieuwe initiatieven uit te proberen.258 Deze communicatie moet dus drastisch verbeterd 

worden. Agrarische natuurcollectieven kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Zij hebben 

contacten en kennis in het veld en kunnen dit communiceren met gemeenten en provincies. 

Andersom kunnen zij ook de plannen van de overheid via bijeenkomsten communiceren naar de 

boeren en daarbij meteen goed uitleggen waar (economische) kansen liggen. Op dit moment geeft 

de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard echter aan dat deze communicatie tussen boeren 

en overheid lastig is, omdat er vanuit de overheid te weinig tijd is om, buiten de politieke waan 

van de dag, in gesprek te gaan over langetermijnoplossingen in het landschap. Daarnaast is er ook 

vanuit de Agrarische Natuurvereniging zelf te weinig tijd om hier meer achteraan te gaan.259 

 

Verdienmodel 

Uit alle gevoerde gesprekken met betrokken boeren en partijen blijkt dat een directe economische 

beloning voor de landschappelijke maatregelen de belangrijke motivatie is voor boeren om mee 

te doen in de landschappelijke transitie. Men verwacht dat er in de Lopikerwaard genoeg boeren 

zitten die hun steentje willen bijdragen aan een natuurinclusievere bedrijfsvoering, mits daar een 

goed verdienmodel aan gekoppeld wordt.260 Dit goede verdienmodel moet zich nog grotendeels 

aandienen. 

Momenteel zijn er wel vergoedingen mogelijk als compensatie voor productieverlies bij een 

natuurinclusievere vorm van landbouw. Deze vergoedingen schieten echter tekort. Volgens de 

Agrarische Natuurvereniging kunnen alleen de directe kosten voor het verschil in opbrengst 

gedekt worden, zoals een compensatie voor minder gras of voor minder gewasopbrengst. Als de 

koeien daar vervolgens minder melk door geven, kunnen deze kosten echter niet meer vergoed 

worden.261 Hierdoor zal een agrariër alsnog economisch verlies draaien door op een 

natuurinclusieve manier te boeren ten opzichte van het boeren op de meest economisch-efficiënte 

manier. Het nieuwe Nationaal Strategisch Plan, waar in hoofdstuk 4 naar werd verwezen en 

waarbij er vergoedingen worden gegeven voor het verbeteren van de ecosysteemdiensten, is 

hiervoor een goed begin. Om economisch gezien een serieuze economisch-rendabele optie te 

worden moeten de vergoedingen nog verder worden uitgebreid. 

Naast de vergoedingen kan ook de markt een belangrijke rol spelen om een verdienmodel te 

creëren voor het natuurinclusief boeren door de vermarkting van producten uit duurzame 

landschappen. Hierbij is een korte keten essentieel.262 Als er speciale aandacht komt voor 

producten die geproduceerd zijn in veengebieden met een hoge landschappelijke of 

biodiversiteitswaarde, kan dat boeren motiveren om mee te werken aan de landschappelijke 

transitie. Het zou hierbij dan kunnen gaan om lokaal geproduceerde zuivelproducten, vlees, fruit 

 

257 Persoonlijke communicatie 16-03-2022; persoonlijke communicatie 04-05-2022; persoonlijke communicatie 28-04-
2022. 
258 Persoonlijke communicatie 28-04-2022 
259 Persoonlijke communicatie 28-04-2022 
260 Persoonlijke communicatie 16-03-2022; persoonlijke communicatie 04-05-2022; persoonlijke communicatie 28-04-
2022. 
261 Persoonlijke communicatie 28-04-2022 
262 Persoonlijke communicatie 16-03-2022; Persoonlijke communicatie 28-04-2022 
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of zelfs eventuele nieuwe teelten zoals lokaal geproduceerd riet als bouwmateriaal. Een 

beleidsinstrument voor dit type producten kan zijn om deze producten een label te geven, zoals 

tegenwoordig al wordt gedaan met de weidevogelmelk of voor biologische producten. Zoals de 

Agrarische Natuurvereniging het formuleert: “Ik denk dat producten met een meerwaarde […] 

producten zijn waarvan je kunt laten zien wat voor effecten dat heeft in dat gebied en wat het 

gebied specifiek en uniek maakt”.263 Op deze manier maak je de landschappelijke beleving een 

onderdeel van het product. 

Er liggen dus wel kansen om een beter verdienmodel te creëren, maar deze kansen kunnen nog 

beter opgepakt worden door de overheid, markt, consumenten en agrariërs. Als deze 

verdienmodellen succesvol uitgewerkt zouden kunnen worden zou dit de allersterkte stimulans 

zijn voor agrariërs om hun bedrijfsvoering natuurinclusiever te maken. 

“Als je mensen perspectief kan bieden met een goed plan en een bewijs dat je er economisch mee 

rond kan komen. Dan laat je zien dat het ook op een andere manier zou kunnen.” – Agrarische 

Natuurvereniging Lopikerwaard, 2022 

 

5.4 Vervolgonderzoek 
Dit onderzoek biedt meerdere aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. 

De Agrarische Natuurvereniging gaf aan dat historische teelten wellicht kansen bieden om de 

akkerbouw natuurinclusiever te maken en weer meer met het landschap te verbinden. Momenteel 

wordt er vooral maïs verbouwd maar voor de modernisatie werden er juist vooral granen, 

aardappels en voederbieten verbouwd. Tot de 19e eeuw was hennep een belangrijk gewas. 

Vervolgonderzoek zou kunnen uitwijzen welke teelten geschikt zouden zijn voor de bodem en 

welke vermarktingskansen deze producten hebben. 

Dit onderzoek heeft zich met name gefocust op het landschappelijke en agrarische perspectief 

binnen het vraagstuk rondom de natuurinclusieve landbouw. Vervolgonderzoek zou zich meer 

kunnen richten op het overheidsbeleid en de preciezere rol die de overheid op verschillende 

schalen kan spelen om hier een positieve bijdrage aan te leveren. 

Ook duurzame energie kan een belangrijke rol vervullen in het (agrarisch) landschap van de 

toekomst én in het nieuwe verdienmodel van agrariërs. Vervolgonderzoek kan uitwijzen op welke 

wijze hernieuwbare energie het beste een plek kan krijgen in dit landschap en in hoeverre dit een 

oplossing kan bieden in de zoektocht naar een nieuw en duurzaam verdienmodel voor de boeren. 

  

 

263 Persoonlijke communicatie 28-04-2022. 
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Figuurverantwoording 
Foto voorblad: Opstrekkende verkaveling in Benschop (eigen foto) 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Omslagfoto hoofdstuk: begroeide oeverranden tegen een achtergrond van grazende koeien in 

Benschop (eigen foto) 

Figuur 1.1: Cultuurhistorische waardenkaart Borger & Vesters uit 1996. De cultuurhistorische 

kwaliteit van de Lopikerwaard (groene cirkel) wordt aangewezen als ‘topkwaliteit’. Bron: 

Steenhuis-Meurs, Groene Hart Biografie p93. 

Figuur 1.2: De onderlinge samenhang tussen mens, aarde en natuur komt samen in de term 

‘historische landschapsecologie’. Bron: Smeenge, 2020, p47. 

Figuur 1.3: Geografische afbakening van de Lopikerwaard en de twee casestudy gebieden. Bron: 

eigen kaart, huidige topografische kaart als achtergrond verkregen via ArcGis Online 

Figuur 1.4: Tijdsafbakening scriptieonderzoek. Bron: eigen afbeelding. 

 

Hoofdstuk 2: Het landschap van de Lopikerwaard 

Omslagfoto hoofdstuk: uitzicht vanaf de Benschopperwetering op de achterliggende polders 

(eigen foto). 

Figuur 2.1: Schilderij van kunstenaar Maas van Vliet dat uitzicht geeft op een open 

polderlandschap met molen. Bron: Maas van Vliet 

Figuur 2.2: Fragment van de bodemkaart van de Lopikerwaard met de rivierkleigronden (groen) 

richting het oosten en de veengronden (blauw) richting het westen. Bron: ESRI Nederland, naar 

eigen bewerking in ArcMap. 

Figuur 2.3: Schematische weergave van een stroomrug met de oeverwallen langs de (oude) 

rivierbedding en de komgronden daaromheen. Bron: Berendsen & Cortenraad, 1983. 

Figuur 2.4: Weergave van de Bloklandse en Stuivenbergse stroomrug in de Lopikerwaard. Bron: 

Blijdenstijn, 2015, p326, naar eigen bewerking. 

Figuur 2.5: De loop van de veenriviertjes Vlist en Lobeke (nu Lopikerwetering) door de 

Lopikerwaard, weergegeven op een historische kaart uit ca. 1900. Bron: ESRI Nederland, naar 

eigen bewerking in ArcMap. 

Figuur 2.6: Huidige hoogtekaart van de Lopikerwaard. De hoogte neemt af vanuit het 

noordoosten. Het laagste punt ligt in het noordwesten. De stroomruggen zijn duidelijk te 

onderscheiden vanwege hun hogere ligging. Bron: Algemene Hoogtekaart Nederland 3, via 

AHN viewer. 

Figuur 2.7: Blokverkaveling op de oeverwal van de Hollandse IJssel duidt op vroegere bewoning. 

Weergegeven op Bonnekaart uit ca. 1900. Bron: ESRI Nederland, naar eigen bewerking in 

ArcMap. 
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Figuur 2.8: Blokverkaveling op de oeverwal van de Hollandse IJssel duidt op vroegere bewoning. 

Weergegeven op een huidige luchtfoto. Bron: ESRI Nederland, naar eigen bewerking in 

ArcMap. 

Figuur 2.9: De cope-ontginningen die in de 12e en 13e eeuw in de Lopikerwaard plaatsvonden. 

Eerst vonden de rivierontginningen vanuit de Hollandse IJssel, de Lek en Willeskop plaats, 

vervolgens de ontginning bij Lopik, toen bij Benschop en Polsbroek en als laatste de 

ontginningen van Broek en Blokland. Bron: Eigen kaart gemaakt in ArcMap. 

Figuur 2.10: De Benschopperwetering loopt als een lint midden door het dorpje Benschop. Bron: 

eigen foto. 

Figuur 2.11: Structuur van waterwegen in de Lopikerwaard. Bron: Blijdenstijn, 2015, p328. 

Figuur 2.12: Schilderij van de tiendweg door kunstenaar Maas van Vliet. Bron: Maas van Vliet. 

Figuur 2.13: Eén van de laatst overgebleven windmolens in de Lopikerwaard in IJsselstein. Bron: 

eigen foto. 

 

Hoofdstuk 3: Het agrarisch landschap van de Lopikerwaard in de 19e en 20e eeuw 

Omslagfoto hoofdstuk: Doorkijkje op een polder in de Lopikerwaard (eigen foto). 

Figuur 3.1: Impressie van het historisch agrarisch landschap: een kleine boerderij in de polder met 

hooiberg. Bron: Maas van Vliet. 

 Figuur 3.2: Restant van een hennepakker in Lopik met de kenmerkende rootsloot. Bron: eigen 

foto. 

Figuur 3.3: Grondgebied van de gemeente Polsbroek door Jacob Kuyper, 1866. Bron: Regionaal 

Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, fotonummer A1274. 

Figuur 3.4: Procentuele verdeling in landgebruik in de gemeente Polsbroek in de periode 1866-

1940, gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen van de gemeente Polsbroek uit deze 

periode. Bron: eigen figuur. 

Figuur 3.5: Weergave landgebruik in de gemeente Polsbroek begin 19e eeuw, fragment kadastrale 

kaart 1832. Bron: Kadastrale minuutplans via HisGis. 

Figuur 3.6: Stuks vee in de gemeente Polsbroek in de periode 1866-1900, gebaseerd op de 

gemeentelijke landbouwverslagen uit deze periode. Bron: eigen figuur. 

Figuur 3.7: Tekening van een bonte koe, typerend voor het weidebedrijf in de 19e eeuw. Bron: 

Hengeveld, Het Rundvee, 1865. 

Figuur 3.8: Schuur met varkensdeurtjes aan de zijkant. Bron: Dekker, deel 2, 2008, p31. 

Figuur 3.9: Oppervlakte grasland in hectare in de gemeente Polsbroek in de periode 1866-1940, 

gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen uit deze periode. Bron: eigen figuur. 

Figuur 3.10: Boer op een schouw in Zegveld, periode 1980-1985. Bron: Regionaal Historisch 

Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, archief: Collectie Jaap van der Vooren sr, fotonummer 

G1267. 
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Figuur 3.11: Oppervlakte en samenstelling van de landbouwgewassen in hectare in de gemeente 

Polsbroek in de periode 1866-1940, gebaseerd op de landbouwverslagen uit de gemeente 

Polsbroek in deze periode. Bron: eigen figuur. 

Figuur 3.12: Bouwlanden in Polsbroek gesitueerd rondom de boerderijen, fragment kadastrale 

kaart 1832. Bron: kadastrale minuutplans 1832, via HisGis. 

Figuur 3.13: Oppervlakte boomgaard in hectare in de gemeente Polsbroek in de periode 1866-

1940, gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen van deze periode. Bron: eigen figuur. 

Figuur 3.14: Huisboomgaard bij een boerderij in Benschop. Bron: eigen foto. 

Figuur 3.15: Geriefbosjes in de polder bij Montfoort. Bron: eigen foto. 

Figuur 3.16: Weergave bosjes (donkergroene percelen), fragment Bonnekaart 1881. Bron: 

Bonnekaart 1881, verkregen via Universiteit Utrecht historische kaartencollectie. 

Figuur 3.17: Restanten van houtsingels langs de perceelsgrenzen in Benschop. Bron: eigen foto. 

Figuur 3.18: Overzichtskaart gemeente Jaarsveld door Jacob Kuyper, ca. 1865. Bron: Regionaal 

Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, fotonummer A1254. 

Figuur 3.19: Fragment Actuele Hoogtekaart Nederland. Bron: Algemene Hoogtekaart Nederland 

3, via AHN Viewer. 

Figuur 3.20: Procentuele verdeling in landgebruik in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-

1929, gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen uit deze periode. Bron: eigen figuur. 

Figuur 3.21: Weergave landgebruik in de gemeente Jaarsveld begin 19e eeuw, fragment kadastrale 

kaart 1832. In het rood zijn de grenzen weergegeven van de toenmalige gemeente. Bron: 

Kadastrale minuutplans via HisGis, naar eigen bewerking. 

Figuur 3.22: Stuks vee in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-1910, gebaseerd op de 

gemeentelijke landbouwverslagen van deze periode. Bron: eigen figuur. 

Figuur 3.23: Oppervlakte grasland in hectaren in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-1932, 

gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen van deze periode. Bron: eigen figuur. 

Figuur 3.24: Uiterwaarden bij Jaarsveld. Vroeger waren de gehele uiterwaarden in gebruik als 

hooiland, tegenwoordig is dit nog maar een klein deel. Bron: eigen foto. 

Figuur 3.25: Oppervlakte landbouwgewassen in hectaren in de gemeente Jaarsveld in de periode 

1866-1929, gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen uit deze periode. Bron: eigen 

figuur. 

Figuur 3.26: Weergave bouwlanden (witte percelen), fragment Bonnekaart 1890. Bron: 

Bonnekaart 1890, verkregen via Universiteit Utrecht historische kaartencollectie. 

Figuur 3.27: Oppervlakte boomgaard in hectare in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-

1929, gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen van deze periode. Bron: eigen figuur. 

Figuur 3.28: Weergave boomgaarden (gestipte percelen) op de Bonnekaart uit 1897. Bron: 

Bonnekaart 1897, verkregen via Universiteit Utrecht historische kaartencollectie. 

Figuur 3.29: Grootschalige boomgaard naast de Lekdijk in de voormalig gemeente Jaarsveld. 

Bron: eigen foto. 
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Figuur 3.30: Griend bij landgoed Linschoten, de enige plek in de Utrechtse Waarden waar ze nog 

bestaan. Bron: Dekker et al., deel 2, p65. 

Figuur 3.31: Oppervlakte houtteelt in hectare in de gemeente Jaarsveld in de periode 1866-1929, 

gebaseerd op de gemeentelijke landbouwverslagen van deze periode. Bron: eigen figuur. 

Figuur 3.32: Weergave van de percelen bos voor de houtteelt (donkergroen), fragment Bonnekaart 

1876. Bron: Bonnekaart 1876, verkregen via Universiteit Utrecht historische kaartencollectie. 

Figuur 3.33: Weergave van de percelen bos voor de houtteelt (donkergroen), fragment 

topografische kaart 1936. Bron: Topografische kaart 1936, verkregen via Universiteit Utrecht 

historische kaartencollectie. 

 

Hoofdstuk 4: Historische landschapselementen in actuele landschappelijke vraagstukken 

Omslagfoto hoofdstuk: polder met houtsingels tegen de achtergrond in Benschop (eigen foto) 

Figuur 4.1: Impressie van het gewenste agrarische landschap in 2050, met aandacht voor 

klimaatadaptatie, biodiversiteit, natuurgebieden, kringlooplandbouw en 

bodemdalingsproblematiek. Bron: Omgevingsvisie Provincie Utrecht. 

Figuur 4.2: Contrast tussen kruidenrijk grasland met hoog grondwaterpeil (links) en intensief 

bemest en beweid grasland (rechts) in de Lopikerwaard. Bron: eigen foto 

Figuur 4.3: Uiterwaarden bij Jaarsveld. Momenteel zeer gescheiden functies voor agrarisch 

gebruik, natuur en recreatie. Bron: Google Maps, april 2021. 

Figuur 4.4: Boomgaarden komen nog steeds veel voor in het landschap langs de Lek, zoals te zien 

op dit kaartfragment uit 2021 met de boomgaarden (witte percelen met boompjes) rondom 

Lopikerkapel. Bron: ESRI Nederland, via ArcGis online. 

Figuur 4.5: Afwisseling appel- (rood) en perenbomen (groen) in een gemiddelde boomgaard in 

1900. Bron: eigen figuur op basis van landbouwverslag gemeente Jaarsveld 1900 (RHC, 

toegang L003, inventarisnr. 475). 

Figuur 4.6: Kleinschalige huisboomgaard op een boerderij in Polsbroek. Deze boomgaard wordt 

gebruikt voor de eigen fruitoogst en als weiland voor de schapen. Bron: eigen foto. 

Figuur 4.7: Uitzicht op de achtergelegen percelen in Benschop, waarvan enkelen in gebruik zijn 

als bouwland. De bodem is hier kleiachtig en is daarom relatief geschikt voor de akkerbouw. 

Bron: eigen foto. 

Figuur 4.8: Impressie van moerasnatuur in (voormalig) veenweidelandschap met zonnepanelen in 

het landschap verwerkt. Bron: VISTA Landschapsarchitecten, Landschap van Verlangen (20 

april 2022). 

Figuur 4.9: Algehele impressie van een toekomstbestendig veenweidegebied. Een afwisseling 

tussen intensief en extensief grasland, waterpeilverhoging, natte teelten en duurzame 

energie. Bron: Gies et al., 2019, p10. 

Figuur 4.10: Algehele impressie van een biodiverser rivierenlandschap. Gemengde 

(fruit)bomenteelt en een afwisseling van landbouw, natuur en recreatie in de uiterwaarden. 

Bron: Gies et al., 2019, p17. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies en discussie 

Omslagfoto hoofdstuk: kruidenrijke graslanden in de polder bij Benschop (eigen foto). 

  



110 
 

Bijlage 1: Gebiedskarakteristieke kenmerken 

en waarden van de Lopikerwaard 
Om het huidige landschapsbeleid aan te laten sluiten bij de historische landschappelijke 

ontwikkeling van de Lopikerwaard is het van belang om een aantal landschappelijke 

kernkwaliteiten aan te wijzen die karakteristiek zijn voor het gebied. Deze kernkwaliteiten kunnen 

dan meegenomen worden in het landschappelijke beleid. Er bestaan meerdere opsommingen met 

landschappelijke kwaliteiten van de Lopikerwaard die op veel punten overeen lijken te komen.264 
Deze landschappelijke kwaliteiten zijn onder te verdelen in een aantal thema’s en bij elk thema 

horen specifieke landschapselementen. 

 

Natuur en biodiversiteit 

1. Landschappelijke variatie: Van oudsher kent de Lopikerwaard veel verschillende micro-

biotopen, die samenhangen met een rijke flora en fauna. Voor al onderstaande flora en 

fauna geldt dat hoe meer variatie en ecologische verbindingen zijn, hoe groter de kans dat 

meerdere soorten in het gebied kunnen (over)leven. 

Flora 

2.  Stroomdalflora: zoals weidegeelster, ruige leeuwentand, oosterse Morgenster en 

knikkende distel. 

3. Getijdeflora: de rivier de Lek staat deze onder invloed van de getijden en komt er daardoor 

ook getijdeflora voor, zoals driekantige bies, dotterbloem. 

4. Watervegetatie: in het veenweidegebied lopen enorm veel sloten die op hun beurt ook 

voor een rijke biodiversiteit kunnen zorgen. De schoonste sloten, van oudsher het verste 

weg van de boerderijen en van de waterinlaatpunten uit de rivier, herbergen nog enkele 

steeds zeldzamer wordende watervegetatie, zoals de grote boterbloem, brede waterpest, 

krabbescheer, kransvederkruid en waterviolier. 

5. Oevervegetatie: Ook de oevervegetatie langs de rand van deze sloten volgt een bepaalde 

gradiënt. 

6. Kruidenrijke graslanden: Op de minst bemeste en meest extensief gebruikte gronden zijn 

er nog relictmatig graslanden te vinden die vergelijkbaar zijn met de soortenrijkdom van 

de vroegere kruidenrijke graslanden. Deze arme gronden komen echter steeds minder 

voor, waardoor deze specifieke soortenrijke vegetatie afneemt en verdrongen wordt door 

een aantal vegetatiesoorten die het beter doen op mestrijke gronden.265 

Fauna 

7. Weidevogels: grutto’s, tureluurs, verschillende eendensoorten, kwartels, patrijzen, 

ooievaard, uilen, dagroofvogels en zangvogels. Weidevogels worden in de Lopikerwaard, 

net als in de rest van Nederland, ernstig bedreigd door het vroegere en machinaal maaien 

van de weilanden. Daarnaast vormt ook een afname in het aantal insecten, mede door het 

gebruik van meer insectengif, een bedreiging voor de vogels. 

 

264 Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard, 2013; Miltenburg, 2014, p7; OKRA Landschapsarchitecten, 2011, p82-
85. 
265 Horsmans, 1989, p16-26. 
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8. Zoogdieren: zoals mollen, egels, muizen 

9. Amfibieën zoals padden, kikkers, salamanders leven in de sloten, maar lijden ook onder 

de waterpeilverlaging en de opkomst van uitheemse soorten, zoals sommige waterplanten 

of vissoorten. 

10. Inheemse vissen komen met name voor in schoonwatersloten. 

11. Insecten zijn erg belangrijk voor de bodemkwaliteit en als voedsel voor andere dieren. 

Voor insecten geldt dat hoe gevarieerder de plantensoorten, hoe meer insecten er zijn. 

Vlinders zijn vooral afhankelijk van bloemen.266  

Bijzondere biotopen/ecosystemen 

12. De Bol: een rivierduin op een voormalig riviereilandje in de Lek. Hier kan de natuur nog 

grotendeels haar gang gaan, waardoor er specifieke biotopen ontstaan wat resulteert in 

een grote biodiversiteit.267 

13. Natuurgebied Willeskop: gelegen in de gelijknamige polder Willeskop en in beheer bij 

Staatsbosbeheer. Hier zijn door een afwisseling van water, land en moeras verschillende 

biotopen ontstaan waar zich veel planten- en diersoorten herbergen.268 

Natuurlijke landschappen 

14. Uiterwaarden: zones van jonge rivierklei tussen de rivier en de stroomrug. Langs de Lek 

liggen de breedste uiterwaarden. Langs de Hollandsche IJssel zijn de uiterwaarden een 

stuk kleiner. 269 Ecologisch gezien zijn de uiterwaarden van groot belang, want ze bevatten 

veel bloemrijke graslanden en relatief droge gronden. Als gevolg van de baksteenindustrie 

zijn er ook veel kleiputten te vinden, die nu belangrijk zijn als leefgebied voor amfibieën.270 

15. (Fossiele) stroomruggen: de actieve stroomruggen zijn nog te herkennen door het 

verkavelingsverschil. Van de fossiele stroomruggen is alleen de Bloklandse stroomrug nog 

door het reliëf en de bodemsamenstelling te herkennen. 

 

Cultuurlandschappelijke kwaliteiten 

Landschapsstructuur en lintvormige elementen 

16. Blokvormige verkavelingen: te vinden op de stroomruggen. 

17. Regelmatige strokenverkaveling: te vinden in de veengebieden. Het contrast tussen deze 

twee landschappen maakt de Lopikerwaard uniek. 

18. Openheid 

19. Weidsheid 

20. Vergezichten 

21. Weteringen: die dienden als waterafvoer voor het ontgonnen gebied 

22. Bebouwingslinten: waaronder Lopik, Benschop en Polsbroek langs de ontginningsbasis 

23. (Hout)kaden: lopen als groene linten evenwijdig aan de ontginningsbasis. Deze houtkaden 

werden tijdens de ontginningen opgeworpen als waterkering, maar zijn vaak beplant met 

hout en vormen daarom tegenwoordig ook een belangrijke ecologische functie. 

 

266 Horsmans, 1989, p28-38. 
267 Horsmans, 1989, p19 ; Natuurmuseum De Wielenwaal, z.d. 
268 Staatsbosbeheer, 2012. 
269 Dekker, et al, 2008, p17. Deel 1 
270 Horsmans, 1989, p51-52. 
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24. Tiendwegen: deze liggen vaak meer richting de rivier en werden gebruikt om de 

belastingen te heffen.271 

25. Dijken 

26. Wielen: relicten van dijkdoorbraken, vervullen tegenwoordig vaak ook een ecologische 

functie. 

Kleine landschapselementen 

27. Geriefbosjes: kleine bosjes met gebruikshout die boeren vaak vlak bij het erf of midden op 

het land hadden staan, vaak afgescheiden met een sloot. Na de jaren ’60 zijn ze echter 

veelal uit gebruik geraakt en verdwenen. Geriefbosjes zijn typerend voor de Utrechtse en 

Hollandse waarden.272 

28. Boomgaarden: kwamen van oorsprong vooral voor op het boerenerf en waren dan alleen 

bedoeld voor eigen gebruik. Tussen 1850 en 1900 stegen de prijzen voor fruit en nam de 

oppervlakte van fruitboomgaarden toe. Daarnaast komen er in de Lopikerwaard ook 

elementen voor die horen bij boomgaarden, zoals heggen en windsingels.273 

29. Eendenkooien: gebieden, vaak achter op het land waar het rustig was, waar eenden 

werden gevangen. Qua flora en fauna zijn ze te vergelijken met de moerasbossen die 

vroeger in het gebied voorkwamen. Op het hoogtepunt waren er in de Lopikerwaard zo’n 

30 à 40 eendenkooien. Inmiddels zijn dat er nog maar 2 en resteren er verder nog een 

paar relicten. Deze twee eendenkooien zijn niet meer in gebruik, maar zijn aangewezen 

als rustgebied voor vogels. 

30. Erfbeplantingen: Aan de zijkanten en achterkanten van het erf was dit vaak een houtsingel, 

met knotbomen of hoog opgaande bomen. Er lag altijd nog een sloot om het vee bij de 

erfbeplantingen weg te houden. Ook heggen werden gebruikt als gebiedsafbakening. Door 

de grootschaligheid van de landbouw zijn veel van deze erfbeplantingen verdwenen.274 

Bebouwing 

31. Historische boerderijen: die zich vormen in de al eerder genoemde lintbebouwing 

32. Centrum van IJsselstein: beschermd stadsgezicht 

33. Centrum van Oudewater: beschermd275 

Waterwerken 

34. Molens: ooit hebben er minstens 40 molens gestaan, maar die zijn nu grotendeels weg. 

35. Gemalen: hebben daarna de functie van de molens overgenomen. 

36. Boezems: een relict van de twee- en drietrapsbemaling die lange tijd belangrijk zijn 

geweest bij de ontwatering van de waard, ten zuiden van Oudewater is er nog een te 

herkennen. 

37. IJsseldam: is belangrijk geweest voor de waterhuishouding van de Lopikerwaard 

Historische industrie 

38. Rootsloten: restant van de hennepteelt 

39. Hennepakkertjes: met windsingels omheind, liggen direct achter de boerderijen 

 

271 Horsmans, 1989, p47. 
272 Horsmans, 1989, p48. ; Dekker et al., deel 2, 2008, p64. 
273 Dekker et al, deel 2, 2008, p58. 
274 Dekker et al., deel 2, 2008, p62. 
275 Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2022. 
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40.  Touwbanen: in Montfoort en Oudewater zijn ook nog oude tracés zichtbaar.276 

41. Grienden: weinig bewaard gebleven in de Lopikerwaard, alleen bij landgoed Linschoten. 

Ecologisch gezien zijn de grienden ook waardevol omdat ze een specifieke flora en fauna 

kennen. 

 

 

 

 

 

276 Blijdenstijn, 2015, p342. 
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